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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4 ดาน ไดแก
ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 6 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 29 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 141 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 50 ขอ ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ
.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
(t-test) คาความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ เชฟเฟ

ผลการวิจัยพบวา
1. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี

ความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก
2. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เพศชายและเพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน
3. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานสติปญญาท่ีไมพบความแตกตาง
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4. บุคลากรสายปฏิบัตกิาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ี
มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดาน ไม
แตกตางกัน ยกเวนดานสติปญญาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ABSTRACT
The purposes of this study were to investigate and to compare the needs

for self-development of the staffs at the Faculty of Commerce and Accountancy,
Chulalongkorn University. The study consists of physical, emotional, social and
intellectual aspects classified by gender, educational background and work
experience. The samples were 6 government officers, 29 permanent employees and
141 staffs. The instrument was five rating scale questionnaires of 50 items with the
reliability of .97. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation,
t-test, one way analysis of variance and Scheffe’s test.

The results were as follows:
1. The staffs of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn

University, rated their needs for self-development in overall and each aspect at a
high level.

2. There were no significant differences in the needs of self-development
between male and female staffs in overall and each aspect.

3. There were significant differences in the needs of self-development
between the staffs with difference educational background in overall and each
aspect, except the aspect of intellectual.

4. There were no significant differences in the needs of self-development
between the staffs with difference work experience in overall and each aspect,
except the aspect of intellectual.

คําสําคัญ
ความตองการ พัฒนาตนเอง
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ความสําคัญของปญหา
การไดรับการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการ จะสงผลใหเกิด

ความยินดีในการเพ่ิมระดับความพยายามท่ีจะชวยผลักดันใหองคการสามารถบรรลุเปาหมาย
ไดดียิ่งข้ึน ความเขาใจในเรื่องระดับความตองการของบุคลากร ทําใหรูกลยุทธและกลวิธีใน
การตอบสนองความตองการใน แตละระดับไดอยางถูกตอง ซ่ึงจะมีผลโดยตรงกับการจูงใจท่ี
สอดคลองกับการตอบสนองความตองการของบุคลากร เปนการเสนอท่ีจะไดรับ
การตอบสนองดวยการทํางานท่ีดี ข้ึน ความเขาใจเรื่องความตองการในดานอํานาจ
ความสําเร็จ หรือความสัมพันธทางสังคม ทําใหรูพฤติกรรมการทํางาน และแนวทางในการ
ปรับพฤติกรรม นอกจากนี้ความเขาใจปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของการทํางาน จะทํา
ใหทราบถึงผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีเปนสิ่งแวดลอม และปจจัยภายในท่ีเก่ียวของกับ
งานโดยตรง (ฟรานเซสโกและโกลด, 2549)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาท่ี
ผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองความตองการของธุรกิจของประเทศมายาวนาน มีภารกิจหลักในการ
จัดการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพสูงตอนิสิต และเนนการสรางสรรคการวิจัยในศาสตรดาน
ธุรกิจ ซ่ึงบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญไมนอยไปกวาคณาจารย นิสิตปจจุบัน และศิษยเกา เพราะเปน
สวนหนึ่งในการดําเนินภารกิจตามเปาหมายดังกลาว เม่ือความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบัติการในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ไดรับการตอบสนองจากผูบริหาร ก็จะทําใหบุคลากรสายปฏิบัติการ มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน รูสึกถึงคุณคาของตนเองท่ีมีตอองคการ และจากการสัมภาษณ
บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พบประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเอง พอจะสรุปไดดังนี้

1. ดานรางกาย พบวา มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางกายคอนขาง
นอย และชวงเวลาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมเอ้ือตอการเขารวมกิจกรรม เพราะในบางครั้ง
ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานท่ีสังกัด สงผลใหไมสามารถเขารวม
กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังการจัดแขงขันกีฬาภายในเพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางนิสิต
คณาจารย และบุคลากรไดถูกงดจัดไปหลายป ท้ังท่ีเปนกิจกรรมท่ีดี นอกจากนี้ยังขาดการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ (ธรรมนูญ นพประเสริฐ,
2555 ; บงกช จราวิวัฒน, 2555)

2. ดานอารมณ พบวา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและอารมณในชวงเวลาท่ี
ไมเอ้ือตอการเขารวมกิจกรรม อีกท้ังจัดกิจกรรมตาง ๆ ยังไมเพียงพอตอความตองการ
เนื่องจากในบางครั้งบุคลากรสายปฏิบัติการ ติดภาระงานท่ีตองรับผิดชอบ ทําใหไมสามารถ
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เขารวมกิจกรรมในครั้งนั้นได และตองการเขารวมกิจกรรมในครั้งถัดไป (บงกช จราวิวัฒน,
2555 ; ศิริจันทร ดิษฐครบุรี, 2555) นอกจากนี้ยังขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือยกยองชมเชย
มอบโลรางวัลเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีผลงานเปนท่ี
ประจักษ มีความมุงม่ัน ทุมเท เสียสละ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และทําคุณประโยชน
ใหแกหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ธรรมนูญ นพประเสริฐ, 2555)

3. ดานสังคม พบวา มีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ และกิจกรรมท่ีมีสวนชวยสงเสริมการทํางานเปนทีมยังไมเพียงพอ เพราะกิจกรรม
เหลานี้เปนกิจกรรมท่ีดีในการเสริมสรางความสัมพันธ ท่ีจะชวยใหการประสานงานเรื่องตาง ๆ
ราบรื่นไปไดดวยดี และชวยพัฒนามนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (บงกช จราวิวัฒน,
2555 ; ศิริจันทร ดิษฐครบุร,ี 2555)

4. ดานสติปญญา พบวา มีการจัดโครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การติดตอสื่อสาร ท่ีไมตอเนื่อง และไมไดมีการแบงระดับตามความสามารถของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ และจัดโครงการอบรมเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ยังไมเพียงพอกับ
ความตองการ (บงกช จราวิวัฒน, 2555; ธรรมนูญ นพประเสริฐ, 2555)

จากสภาพปญหาท่ีพบดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา
ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการกําหนดโครงการเพ่ิมพูน
ทักษะและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. บุคลากรสายปฏิบัติการชายและหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม

และเปนรายดานแตกตางกันหรือไม
2. บุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความตองการพัฒนา

ตนเองโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันหรือไม
3. บุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความ

ตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันหรือไม
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม
ดานสติปญญา และโดยรวมทุกดาน

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร และ

การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 6 คน ลูกจางประจํา
จํานวน 29 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 141 คน รวมท้ังสิ้น 176 คน

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้ ไดแก บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 176 คน เนื่องจากประชากรมีจํานวนนอย ผูวิจัย
จึงใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert, 1932) สํารวจระดับ
ความตองการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม
และดานสติปญญา ท้ังหมด 50 ขอ โดยในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานเปน
แบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมี
ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้

3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง
3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตาม

แบบของไลเคิรท (Likert’s Scale)
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3.3 สัมภาษณบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม

3.4 นําขอมูลท่ีไดจากขอ 3.1 3.2 และ 3.3 มาสรางแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความ
ตองการพัฒนาตนเองใน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา

3.5 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ
เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะ และปรับปรุงแกไข

3.6 นําแบบสอบถามท่ีสรางและผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ
ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน แลวนํา
ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) ขอคําถามท่ีใชไดคือขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต
0.5 ข้ึนไป

3.7 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเสนอตอ
อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งใหสมบูรณกอนการนําไป
ทดลองใช (Try out)

3.8 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากร
จํานวน 50 คน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนราย
ขอ โดยใชวิธีจัดแบงรอยละ 25 ของกลุมสูงและกลุมต่ํา โดยใชการทดสอบที (t-test) เลือก
เฉพาะคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนกสูงคือ มีคา t มากกวา 1.75 ข้ึนไป (Ferguson, 1981) ไว
เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

3.9 วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) จากแบบสอบถามท่ีผานการ
คัดเลือก โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) โดยใชสูตรของ
ครอนบาค (Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97

4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สงถึงคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห
ในการแจกแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอมูล

4.2 นําหนังสือแนะนําตัวพรอมแบบสอบถาม ไปทําการเก็บขอมูลกับบุคลากรสาย
ปฏิบัติการของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบใหคะแนนตามคาน้ําหนักคะแนนท่ี
กําหนด และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหคาสถิติตาง  ๆโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
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5. วิธีการวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการ
แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ และตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาความ
ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา และโดยรวม
ทุกดาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา และโดยรวมทุกดาน
จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยใชการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s test) และสรุปความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด โดยนําเสนอผลสรุปในเชิงบรรยาย
เพ่ือใชประกอบการอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย
1. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก
2. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เพศชายและเพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดาน
ไมแตกตางกัน

3. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานสติปญญาท่ีไมพบความแตกตาง

4. บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม
และเปนรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานสติปญญาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
1. การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติ การ

คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานรางกาย ดานอารมณ
ดานสังคม และดานสติปญญา พบวา มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดาน
อยูในระดับมาก ผูวิจัยขออภิปรายผลโดยรวมและเปนรายดาน ดังนี้

1.1 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรทุกคน เห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาจึงตองการพัฒนาตนเองใหมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี ตองการพัฒนามนุษยสัมพันธ ตลอดจนตองการพัฒนาสติปญญาใหรอบรูเทา
ทันสถานการณในปจจุบัน และพรอมรับสถานการณในอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพราะสงผลตอการดํารงชีวิตประจําวันและการอยูรวมกันในสังคม อีกท้ังยังสงผลตอการ
ปฏิ บั ติ ง านและความก า วหน า ในหน า ท่ีก า ร ง านของบุ คลากรสายปฏิ บั ติ ก า ร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังท่ี ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2541)
กลาววา การพัฒนาตนเองเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนท่ีตองการความกาวหนา
ตองการมีตําแหนงสูงข้ึน ตองการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความพึงพอใจท่ีจะทํางาน
มากข้ึน ตองการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ การพัฒนาตนเองจึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับทุก ๆ คนท่ีตองการความสําเร็จในทุก ๆ ดาน

1.2 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองดานรางกายอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรทุกคนตองการมีสุขภาพดี ตองการมีรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง ตองการออกกําลัง
กายอยางสมํ่าเสมอ ตองการบริโภคอาหารท่ีสะอาดโดยคํานึงถึงคุณคาทางอาหารตามหลัก
โภชนาการ ตองการเขารับการตรวจสุขภาพรางกายทุกปหรือเปนประจํา เพราะสงผลตอการ
ดํารงชีวิตประจําวัน และสงผลตอการปฏิบัติงานในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถและทําให
งานมีประสิทธิภาพ ดังท่ี ชวลิต สละ (2551) กลาววา การมีรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บคือ การไดบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณเพียงพอและมีคุณคาทางโภชนาการ ไดรูจักรักษา
สุขภาพและปองกันโรค ไดออกกําลังกายท่ีเหมาะสม ไดรับการพักผอนเพียงพอในแตละวัน
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุนทร ใหมยะ (2552) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
เขต 1 พบวา บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน มีความตองการพัฒนาตนเองดานสุขภาพอยูใน
ระดับมาก
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1.3 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองดานอารมณอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสายปฏิบัติการ เห็นความสําคัญของการไดพัฒนาจิตใจและอารมณเปนประจํา
การไดทํากิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดภายหลังปฏิบัติงาน ตลอดจนการไดฝก
ควบคุมอารมณของตนเองใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ดังท่ี อารี วิชาชัย (2549)
กลาววา การพัฒนาจิตใจเปนเรื่องสําคัญเชนเดียวกันกับการพัฒนารางกาย ท้ังสองดานนี้จึง
ตองพัฒนาใหเกิดสมดุล ใหเจริญงอกงามกาวหนาไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รัตนาภรณ คชมะเริง (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของพนักงาน
สวนตําบลในเขตจังหวัดสระบุรี พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตจังหวัดสระบุรี มีความ
ตองการพัฒนาดานจริยธรรมและจิตวิญญาณอยูในระดับมาก

1.4 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองดานสังคมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสายปฏิบัติการมีความตองการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดวยการพัฒนา
มนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตองการสราง
บรรยากาศในการทํางานรวมกัน ตองการเปนท่ียอมรับและยกยองจากสังคม ตลอดจน
ตองการสรางสรรคประโยชนสุขแกผูอ่ืนและสังคม เพราะมีผลตอการทํางานรวมกันของ
บุคลากรสายปฏิบัติการและเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของงาน ดังท่ี อุษณีย อนุรุทธวงศ
(โพธิสุข) (2545) กลาววา ทักษะทางสังคมเปนทักษะสําคัญท่ีทําใหคนประสบความสําเร็จใน
ชีวิต อีกท้ังเปนความสามารถท่ีทําใหรูจัก เขาใจความรูสึก ความตองการทางจิตใจ หรือความ
ตองการตาง ๆ ของบุคคลท่ีเก่ียวของดวยซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดารัตน เนียมกสิ
พงษ (2549) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการกรมการขนสงทางบก
พบวา ขาราชการกรมการขนสงทางบกมีความตองการพัฒนาตนเองดานสังคมอยูในระดับ
มาก

1.5 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญาอยู ในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการ ตองการพัฒนาความรูความสามารถ ตองการเรียนรู
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง ท้ังท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบหรือแมจะไม
เ ก่ียวของ กับงานในหนา ท่ีความรับผิดชอบก็ตาม โดยเฉพาะเรื่ อง ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ บุคลากรสายปฏิบัติการตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้บุคลากรสายปฏิบัติการยังตองการเรียนรูเพ่ิมเติมโดยการ
เดินทางไปศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก เพ่ือนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาประยุกตใชในหนวยงาน
ของตนเอง ดังท่ี จิรประภา อัครบวร (2554) กลาววาปญญาเปนความสามารถในการคิด
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ตั้งคําถาม และการประเมิน เพ่ือท่ีจะนํามาซ่ึงองคความรู สามารถประมวลและใชขอมูล
เพ่ือท่ีจะสรางสรรคใหไดความคิดใหม ๆ ซ่ึงการพัฒนาดานปญญาจะทําใหคนมีความสามารถ
ท่ีจะเรียนรูจากประสบการณชีวิต สามารถทําการตัดสินใจแกปญหา และหลุดพนจากความ
ยากลําบากไดการพัฒนาดานนี้จึงเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดในบรรดารูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เชน การศึกษาเพ่ิมเติม การเขารับการฝกอบรม เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทิพวรรณ เจริญผล (2542) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการและการไดรับการตอบสนองความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากรของขาราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา
พบวา ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา มีความตองการพัฒนาดาน
การฝกอบรม ดานการสงเสริมดานวิชาการ และดานการสงไปศึกษาดูงานอยูในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมและเปนรายดาน
4 ดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา จําแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน

2.1 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเพศชายและเพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานไม
แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสาย
ปฏิบัติการท้ังเพศชายและเพศหญิง เห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองมากข้ึน โดยไม
จํากัดเพศชายหรือเพศหญิง อีกท้ังโอกาสตาง ๆ ท่ีจะเอ้ือใหบุคลากรสายปฏิบัติการเพศชาย
และเพศหญิงไดพัฒนาตนเองนั้น ไดเปดกวางสําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคนโดยไม
จํากัดเพศ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไมไดมีการแบงแยกระหวางกิจกรรมของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการเพศชายและกิจกรรมของบุคลากรสายปฏิบัติการเพศหญิง จึงทําใหบุคลากรสาย
ปฏิบัติการเพศชายและเพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวมและเปนรายดานไม
แตกตางกัน ดังท่ี จรรจา สุวรรณทัต (2535) กลาววา คนท่ีเกิดมาไมวาจะเปนผูชายหรือ
ผูหญิง สามารถเจริญเติบโตเปนคนท่ีมีคุณภาพ สามารถทําบทบาทของชายหญิงซ่ึงเสริมกัน
และประสานสอดคลองกันใหสังคมเจริญกาวหนาตอไปดวยดี เพราะผูชายและผูหญิง
นับตั้งแตเกิดมาตางมีหนาท่ีท่ีจะตองเรียนรูและรูจักพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ และสํานึก
ในบทบาทรวมกันตอการจรรโลง และการพัฒนาสังคมตลอดจนวัฒนธรรมของตน ใหสืบเนื่องตอไป
อยางไมติดขัดท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อริสา เหรียญบุญยงค (2549)
ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการสํานักงบประมาณ พบวา ขาราชการสํานัก
งบประมาณ ท้ังชายและหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน

2.2 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม ดานรางกาย
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ดานอารมณ และดานสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยท่ีตั้งไว อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
สวนใหญมีลักษณะภาระงาน ท่ีสงผลใหโอกาสในการเขารวมโครงการพัฒนาและฝกอบรม
มีนอยกวาบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา จึงมีความตองการเขารวมโครงการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในเรื่องการแสดงออกของพฤติกรรม ใหอยูในสภาพสมบูรณ
พรอมท้ังรางกายและจิตใจ ตลอดจนตองการพัฒนาการเขาสังคม การอยูรวมกันในสังคม
และ การทํางานเปนทีม มากกวาบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูง
กวาปริญญาตรี อยางไรก็ตาม เม่ือบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาทุกระดับ
การศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกท้ังไดนําความรู
ความสามารถท่ีไดรับจากการพัฒนาและฝกอบรมดานตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เม่ือบุคลากรสายปฏิบัติการตองการไดรับการพิจารณา
เลื่อนตําแหนง การพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกดานใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงงานจึง
เปนเรื่องท่ีสําคัญ ดังท่ี จารุนันท อิทธิอาวัชกุล (2553) กลาววา ความปรารถนาของ
คนทํางานประการหนึ่งคือ การไดเลื่อนระดับหรือเลื่อนตําแหนง คนเกง ๆ ในองคการจึง
พยายามทุมเทสติปญญา ความรู ความสามารถ และแสดง ผลงานของตนใหเปนท่ีประจักษ
โดยตางมุงหวังวา ผูบริหารจะพิจารณาใหไดรับตําแหนงท่ีใหญโตข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธิดารัตน เนียมกสิพงษ (2549) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการกรมการขนสงทางบก พบวา ขาราชการกรมการขนสงทางบก ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองดานจิตใจ ดานรางกาย และดานสังคมแตกตางกัน

การท่ีบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญาไม
แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ตางก็มีความตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญา
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถตลอดเวลาอยางตอเนื่องและทัดเทียมกับผูอ่ืน เพ่ือนํามาปรับ
ใชใหเขากับภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย อีกท้ังบุคลากรสายปฏิบัติท่ีมีวุฒิการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา ตางก็ตองการไดรับโอกาส สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการ ท่ีพึงจะไดรับจาก
หนวยงาน เม่ือมีการจัดโครงการพัฒนาและฝกอบรมในหลักสูตรท่ีสนใจ จึงตองการเขารวม
โครงการทุกครั้งเม่ือมีโอกาส ดังท่ี พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2550) กลาววา การพัฒนา
ปญญา ซ่ึงบุคคลสามารถพัฒนาไดดวยการสรางเสริมทักษะในการคิด ไมปลอยใหสมองวาง
เปลา ศึกษาปญหาตาง ๆ และสภาพการณตาง ๆ รอบตัวเสมอ ฝกใหตนเองเปนคนหูกวาง
ตากวาง มีความสนใจกวาง คิดและวิเคราะหปญหาตาง ๆ รอบตนเอง เพราะปญญานั้นเปน
สิ่งท่ีตองใชจึงจะงอกงาม และจําเปนตองพัฒนาปญญา เพ่ือไมใหเกิดความ เสื่อมโทรม
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2.3 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองโดยรวม
ดานรางกาย ดานอารมณ และดานสังคมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการ ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตางกัน ตางก็มีความตองการพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน จึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาและฝกอบรม โดยตองการเขารวมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
เรื่องของความคิด การแสดงออกของพฤติกรรม ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมท้ังรางกาย และ
จิตใจ ตลอดจนตองการพัฒนาการเขาสังคม การอยูรวมกันในสังคม และการทํางานเปนทีม
อยูตลอดเวลา เพราะสงผลตอคุณภาพชีวิตและการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิธิวดี เขียวจีน (2554) ท่ีไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาล
สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัดพัทลุง พบวา พนักงานเทศบาล ท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานสุขภาพ และ
ดานจริยธรรม และจิตวิญญาณไมแตกตางกัน

การท่ีบุคลากรสายปฏิบัติการ ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความ
ตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญาแตกตาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสายปฏิบัติการท่ี
มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอย สวนใหญเปนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีเพ่ิงสําเร็จ
การศึกษาอยูในวัยท่ีใฝรู  และมีความตองการพัฒนาตนเองทุก ๆ ดาน เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ในปจจุบัน สวนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานมาก สวนใหญได
ผานการเขารวมโครงการพัฒนาและฝกอบรมมามากตามลําดับประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน อีกท้ังสวนใหญมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และดวยภาระงานท่ีตอง
รับผิดชอบมาก โอกาสในการเขารวมโครงการพัฒนาและฝกอบรมก็นอยลงไปดวย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานรางกาย จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาตนเองดานรางกายอยูในระดับมาก
ดังนั้น ผูบริหารควรจัดสรรโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยการออกกําลังกายใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง มีกีฬาหลากหลายประเภทใหเลือก และหัวหนาหนวยงาน
ท่ีสังกัดใหการสนับสนุน นอกจากนี้ควรจัดการแขงขันกีฬาภายในเพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหวางนิสิต คณาจารย และบุคลากรของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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2. ดานอารมณ จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาตนเองดานอารมณอยูในระดับมาก
ดังนั้นผูบริหารควรจัดโครงการศึกษาและปฏิบตัิธรรมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ดวยการเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของบุคลากรสายปฏิบัติการ และใหเปนบุคลากรสาย
ปฏิบัติการกลุมเปาหมายท่ีจะนําหลักธรรมของศาสนามาปรับใชในวิถีชีวิตของตน ตลอดจน
นํามาปรับใชในการทํางาน นอกจากนี้ควรจัดใหมีกิจกรรมสันทนาการท่ีประกอบไปดวยสาระ
และความบันเทิง เพ่ือผอนคลายอารมณ ท้ังภายในและภายนอกคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. ดานสังคม จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาตนเองดานสังคมอยูในระดับ
มาก ดังนั้นผูบริหารควรจัดใหมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอยูรวมกันอยางตอเนื่อง เพ่ือสราง
ความสัมพันธในระยะยาว เชน จัดกิจกรรม เพ่ือการละลายพฤติกรรม กิจกรรมสรางเสริม
การทํางานเปนทีม เปนตน และผูบริหารควรใหความสําคัญกับความทุมเทในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยการใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

4. ดานสติปญญา จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตองการพัฒนาตนเองดานสติปญญาอยูในระดับมาก
ดังนั้นผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีจําเปนและเรงดวน ท่ีควรไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง เพราะเปนภาษาท่ีใช
กันเปนสากลในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน อีกท้ังควรกําหนดนโยบายและ
เปาหมายอยางชัดเจนในการพัฒนาตนเองดานสติปญญาของบุคลากรสายปฏิบัติการ
โดยการจัดโครงการพัฒนาและฝกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสติปญญาในเรื่องตาง ๆ
โดยแบงระดับตามความสามารถของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพ่ือใหการพัฒนาและฝกอบรม
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือเปรียบเทียบหา
ขอบกพรองและ หาทางแกไขปญหาและอุปสรรค

2. ควรศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานการศึกษาตอ ดานการวิจัย และ
ดานการฝกอบรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ปจจัยสวน
บุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ และ
ภาคีเครือขายคนพิการในจังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหวางปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในจังหวัดนนทบุรี  ผู วิ จัย ใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methodology) ระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยางในเชิงปริมาณเปนคนพิการทางกาย/
ทางการเคลื่อนไหวใน อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี จํานวน 154 ราย ไดมาโดยการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-stage Sampling) และกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ มีจํานวน 18 ราย ไดจาก
การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณเจาะลึก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหถดถอย (Regression) และการวิเคราะหเสนทาง
(Path Analysis) สําหรับวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย พบวา คนพิการสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน รอยละ 66.9
อายุตั้งแต 31-59 ป คิดเปนรอยละ 48.7 สถานภาพโสด รอยละ 46.1 ดานการศึกษา พบวา
คนพิการรอยละ 50 จบระดับชั้นประถมศึกษา มีคนพิการท่ีไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
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รอยละ 33.1 สําหรับรายได พบวา ผูพิการ รอยละ 78.6 มีรายไดนอยกวา 500 บาทตอ
เดือน และพบวาแหลงรายได สวนใหญรอยละ 74.7 มาจากรัฐบาล และระยะเวลาพิการ
สวนใหญตั่งแต 6 ปข้ึนไป การเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง สัมพันธภาพใน
ครอบครัวอยูในระดับปานกลาง แตมีการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวนอย การบริการท่ี
ไดรับจากภาครัฐ ดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง สวนดานอาชีพและการมีสวนรวมอยูใน
ระดับนอย ภาคีเครือขายอยู ในระดับปานกลาง และพบวา คุณภาพชีวิตคนพิการทาง
ดานรางกาย จิตใจ และสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพชีวิตทางดานสังคม
อยูในระดับนอย

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี พบวา ภาคีเครือขายคน
พิการมีอิทธิพลทางบวกกับคุณภาพชีวิตคนพิการมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริการท่ีไดรับ
จากภาครัฐ การเห็นคุณคาในตนเอง เพศ และสัมพันธภาพในครอบครัวตามลําดับ
สวนอายุ และสถานภาพสมรส มีอิทธิพลทางลบกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p< .05) และจากการวิจัยนี้ พบวา ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาพิการ
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบวา การเห็นคุณคาในตนเองสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในเครือขาย
คนพิการ สัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ เพศ อายุ และสถานภาพ
สมรส ตามลําดับ นอกจากนั้น พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานรายได การศึกษา และระยะเวลา
พิการ ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) To study level of quality of life of

disabled, individual factors, self-esteem, family relationships, social networks of
disabled, and services of government. 2) To study relationship of factors are affect
the quality of life among disabled people in Nonthaburi Province. and 3) Identify
ways to improve the quality of life of disabled people in Nonthaburi Province.
Research methodology is mixed methods. was comprised of quantitative research
and qualitative research. The participants were the physical disability/mobility in
Pakkret district, Nonthaburi province. The sample is 154 case by Multi-stage
sampling. And samples the qualitative physical disability/mobility 18 case of
purposive sampling. The instruments to gather data are questionnaire and In-depth
Interview about quality of life. Statistics used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation, regression and path analysis
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The results of research that : Most of disabled people are male 66.9
percent, Age is during 31-59 years old at 48.7 percent, are single at 46.1 percent.
A half of disabled people graduating grade. Most are income Less than 500 bath at
78.6 percent and the source of income comes from the government at 74.7 percent
more than six years of time. Most of the people in the sample reported that they
felt a moderate level of self-esteem. Most of the people reported that family
relationships were of moderate importance in the quality of their lives. government
services were moderate. The professional and the associate low. Social networks
of disabled people in the medium and found that the social disabilities is low. Parts
of the physical, mental and environment are moderate.

Secondly, found that social networks were positively related to quality
of life, followed by services of government, self-esteem, gender and family
relationship. Statistical significance (p <0.05) and found that the level of education,
income, and duration of disability. No related disabilities. The qualitative research
focused on ways to improve the quality of life. Self-esteem was first, followed
encourage disabled people to participate in the network, the more people with
disabilities. family relationship. The services of government, gender, age and marital
status, In addition to comprising, it was found that the factor of personal income,
education, and duration of disability. Not affect the quality of life of people with
disabilities.

คําสําคัญ
คุณภาพชีวิต  คนพิการ

ความสําคัญของปญหา
จากการสํารวจคนพิการและภาวะทุพพลภาพ ในรอบ 10 ปท่ีผานมา ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา มีจํานวนคนพิการ 4 แสนคนของประชากร ตอมา ในป 2539
มีจํานวนคนพิการเพ่ิมข้ึนเปน 1 ลานคน และจากขอมูลทะเบียนกลางของคนพิการ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (2555) พบวา มีประชากรท่ี
พิการจํานวน 1.9 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 2.9 จากประชากรท้ังหมด จะเห็นไดวา
ประเทศไทยมีประชากรคนพิการเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ ผลของความพิการท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบ
ตอประเทศชาติ (Davidhizar, 1997) พบวา ประชากรคนพิการสวนใหญ จะอยูในวัย
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แรงงาน ไมมีอาชีพ และพบวากวารอยละ 24.3 ไมไดรับการศึกษา และทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ตามมามากมาย

ผลกระทบและปญหาของคนพิการ เชน ดานคาใชจายในการดูแลสุขภาพ พบวา
ประเทศชาติตองสูญเสียคาใชจายในการฟนฟูสภาพรางกายของคนพิการเปนจํานวนมาก
(วัชรา ริ้วไพบูลย, 2544) ดานการลดทอนในความเปนมนุษยของคนพิการคือ ความพิการท่ี
เกิดข้ึนกับรางกายมักถูกทําใหรับรูและเขาใจวา ความพิการเปนภาวะท่ีบุคคลไร
ความสามารถ ทําใหเปนภาระแกครอบครัวและสังคม (โอปอล ประภาวดี, 2549 ; วีระศักดิ์
จันทรสงแสง, 2550) การลดการจางงานในคนพิการ รวมถึงการมีอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพดวยตนเอง สงผลใหคนพิการสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการไมมีงานทํา ไมมีอาชีพ ไมมี
รายได ความยากจน (อนุชา นิลประพันธ, 2548) มีความยากลําบากในการดูแลตัวเองตอ
การดํารงชีวิตอยูอยางปกติหรือการใชชีวิตในสังคม (เนตรนภา ขุมทอง, 2546) ทําใหสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ

คุณภาพชีวิตเปนระดับความพึงพอใจในชีวิตท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล เปนผลมา
จากพ้ืนฐานการดํารงชีวิต ประสบการณในชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสุขภาพ
ของรางกาย (Zhan, 1992) คุณภาพชีวิตคนพิการก็เชนกัน ตองการความพึงพอใจในการ
ดํารงชีวิตท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม การดํารงชีวิตท่ีเปนอิสระในสังคม
ตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล ในดานการรักษาพยาบาล การมีงานทํา และอาชีพ
(คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2550) การจัดหาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ
และชวยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหสามารถชวยเหลือตนเองได (สุวิทย วิบูรณผลประเสริฐ
และคนอ่ืน ๆ, 2539)

จากการศึกษาของThe Legislative Budget and Finance Committee (LB & FC, 1990)
เก่ียวกับความตองการไดรับบริการจากภาครัฐของคนพิการ พบวา คนพิการ ตองการไดรับ
บริการทางการแพทย รอยละ 43 ตองการไดรับบริการดานการงานอาชีพ รอยละ 53 การมี
สวนรวมในสังคม รอยละ 71 และตองการดานอ่ืน ๆ รอยละ 30

การดําเนินงานดานคนพิการท่ีผานมาในอดีตนัน้ นโยบายดานคนพิการเริ่มตนจาก
การใหความชวยเหลือเบื้องตนแกคนพิการ ในรูปแบบใหการสงเคราะหโดยสถาบันตาง ๆ
ตอมาไดพัฒนากาวหนาไปสูการฟนฟูสมรรถภาพโดยภาครัฐมีโครงการตาง ๆ มากมาย
เพ่ือชวยเหลือคนพิการ แตในทางปฏิบัติคนพิการยังไมไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิตและยัง
ไมไดรับการฟนฟูทุกดานอยางจริงจังจากภาครัฐและสังคม และการบริการบางครั้งไมตรง
ตามความตองการของคนพิการอยางแทจริง จึงไมเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคน
พิการ คนพิการบางคนอยูหางไกล มีฐานะยากจน เขาไมถึงความชวยเหลือจากภาครัฐ และ
ขาดการชวยเหลือจากสังคมจึงกลายเปนคนพิการท่ีถูกทอดท้ิง ซ่ึงทําใหเกิดปญหาท้ังทาง
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รางกายและจิตใจขาดรายไดในการจุนเจือครอบครัว ท้ัง ๆ ท่ีคนพิการก็มีศักดิ์ศรีในความเปน
มนุษยมีความตองการปจจัยข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสิทธิเหมือนคนปกติท่ัวไป และคน
พิการสามารถพัฒนาศักยภาพ เพ่ือนําไปสู การพ่ึงตนเอง ดํารงชีวิตอยางอิสระ และ
สรางสรรคประโยชนแกสังคมได (พวงแกว กิจธรรม, 2550) จากปญหาและผลกระทบ
ดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. คุณภาพชีวิตของคนพิการทางกาย/ทางการเคลื่อนไหว อยูในระดับใด ปญหา

คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี เปนอยางไร ปจจัยสวนบุคคล การเห็นคุณคาใน
ตนเอง  สัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ  และภาคีเครือขายคนพิการ
อยูในระดับใด

2. ปจจัยสวนบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว
การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐและภาคีเครือขายคนพิการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทางกาย/ทางการเคลื่อนไหวอยางไร

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ปจจัยสวนบุคคล การเห็นคุณคาใน

ตนเองสัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ และภาคีเครือขายคนพิการใน
จังหวัดนนทบุรี

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง สัมพันธภาพ
ในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐและภาคีเครือขายคนพิการท่ีสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
ใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหวางวิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
เปนคนพิการทางกาย/ทางการเคลื่อนไหว ในอําเภอปากเกร็ด ซ่ึงมีคนพิการทางกาย/
ทางการเคลื่อนไหว ท้ังหมด 1,630 ราย หาขนาดกลุมตัวอยาง ดวยสูตรของ Cochran
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(1997) ไดจํานวนคนพิการทางกาย/ทางการเคลื่อนไหว 154 ราย ไดมาโดยการสุมแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหถดถอย
(Regression) และการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย จากการสัมภาษณ เจาะลึก
คนพิการทางกาย/การเคลื่อนไหว จํานวน 18 ราย ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และใชวิธีการวิเคราะหขอมูล การจัดระเบียบขอมูล การหาขอสรุป
และตีความใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้
เทานั้น

ผลการวิจัย
คนพิการท่ีเปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน รอยละ 66.9

มีอายุตั้งแต 31-59 ป คิดเปนรอยละ 48.7 มีสถานภาพโสด รอยละ 46.1 ดานการศึกษา
พบวา คนพิการรอยละ 50 ไดรับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีคนพิการท่ีไมมีโอกาสได
เรียนหนังสือ รอยละ 33.1 สําหรับรายไดพบวา รอยละ 78.6 มีรายไดนอยกวา 500 บาท
ตอเดือน และพบวา แหลงรายไดสวนใหญรอยละ 74.7 มาจากรัฐบาล ท้ังนี้ระยะเวลาพิการ
ตั้งแต 6 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 58.4 สาเหตุความพิการสวนใหญมาจากการเกิดอุบัติเหตุถึง
รอยละ 61.7 คนพิการสวนใหญ ไมมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 65.6 และการเขารวม
กิจกรรมทางสังคม พบวา คนพิการสวนใหญจะไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 55.8
และไมมีโอกาสเขารวมเครือขายคนพิการ คิดเปนรอยละ 74.7

การเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง สัมพันธภาพในครอบครัวอยูใน
ระดับปานกลาง แตมีการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวนอย การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ
ดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง สวนดานอาชีพและการมีสวนรวมอยูในระดับนอย ภาคี
เครือขายอยูในระดับปานกลาง และพบวา คุณภาพชีวิตคนพิการทางดานสังคม อยูในระดับ
นอย สวนทางดานรางกาย จิตใจ และสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง (ดังตารางท่ี 1)
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับของตัวแปร (n=154)

ลําดับ องคประกอบ Mean S.D. ระดับ
1 การเห็นคุณคาในตัวเอง 2.82 0.586 ปานกลาง
2 สัมพันธภาพในครอบครัว 2.64 0.661 ปานกลาง
3 การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ 2.52 0.693 ปานกลาง
4 ภาคีเครือขายคนพิการ 2.61 0.822 ปานกลาง
5 คุณภาพชีวิตคนพิการ 2.69 0.775 ปานกลาง

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี พบวา ปจจัยดานภาคี
เครือขายคนพิการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอตัวแปรคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด
นนทบุรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ ปจจัยดานการเห็น
คุณคาในตนเอง เพศ และ สัมพันธภาพในครอบครัว  ส วนอายุ  และสถานภาพ
มีความสัมพันธทางลบ และพบวาระดับการศึกษา รายได  และระยะเวลาพิการ
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังภาพท่ี 1 และ
ตารางท่ี 2)

ภาพท่ี 1 เสนทางความสัมพันธท่ีมีการแสดงคาสัมประสิทธิ์เสนทางท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางท่ี 2 อิทธิพลทางตรงและทางออมของตัวแปรท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตัวแปร อิทธิพลรวม อิทธิพลเชิงสาเหตุ ไมใช
เชิงสาเหตุทางตรง ทางออม รวม

เพศ -0.108 0.047 0.159 0.206 -0.159
อายุ -0.211 -0.221 0.150 -0.071 -0.292
สถานภาพสมรส -0.127 -0.233 0.057 -0.176 -0.409
การเห็นคุณคาใน
ตนเอง

0.719 0.136 0.588 0.724 -0.588

สัมพันธภาพใน
ครอบครัว

0.481 0.046 0.260 0.306 -0.260

การบริการภาครัฐ 0.719 0.211 - 0.211 0.000
ภาคีเครือขายคนพิการ 0.708 0.305 0.250 0.555 -0.250

จากการสัมภาษณเจาะลึกคนพิการ จํานวน 18 ราย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
คุณภาพชีวิตคนพิการมากท่ีสุดคือ การเห็นคุณคาในตนเอง รองลงมาคือ การมีสวนรวมใน
เครือขายคนพิการ สัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ เพศ อายุ และ
สถานภาพสมรส ตามลําดับ นอกจากนั้น พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานรายได การศึกษา
และระยะเวลาพิการ ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ (จากการวิจัยเชิงคุณภาพ)

การเห็นคุณคาในตนเอง จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา การท่ีจะทําใหคนพิการ
เห็นคุณคาในตนเอง

1. ใหแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต หรือแรงบันดาลใจ ซ่ึงครอบครัวก็เปนจุดเริ่มตน
ในการสรางแรงบันดาลใจไดดี เชน การมีลูก หรือการมีครอบครัว มีความรักความหวงใยกัน
ภายในครอบครัว เปนตน

2. ใหมีความเปนอยูอยางอิสระสามารถชวยเหลือตัวเองได ตามสภาพความพิการ
เชน การทํากิจวัตรประจําวันได  โดยพ่ึงพาผูดูแลใหนอยท่ีสุด และพยายามใหมีความเปนอยู
ใหใกลเคียงกับคนปกติใหได เชน มีรายได มีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตัวเองไดไมเปนภาระกับ
คนในครอบครัว สามารถขับรถจักรยานยนต รถยนตได  เปนตน

บุคคลในครอบครัวหรือผูดูแลตองเขาใจในความพิการ มีความรักหวังดีกับคน
พิการตองพยามยามใหคนพิการเหลานี้ สามารถชวยเหลือตัวเองใหมากท่ีสุดและคอยเปน
กําลังใจ
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ภาคีเครือขาย พบวา คนพิการมีความจําเปนตองมีเวทีพูดคุย เปนท่ีปรึกษา
ระหวางคนพิการดวยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินชีวิตของแตละคน และ
ไดชวยกันดูแล และปรับปรุงแกไขการดําเนินชีวิตของคนพิการดวยกัน จากการศึกษา
เชิงคุณภาพ พบวา คนท่ีพิการบางคนถูกทอดท้ิงใหอยูบานคนเดียว โดยผูดูแลไปทํางาน
เพ่ือหาเงินเลี้ยงครอบครัว และตอนกลางวันก็ใหคนพิการใหอยูบานคนเดียว โดยไมใหยุง
เก่ียวกับใคร ตลอดเวลาท่ีอยูดวยกัน โดยท่ีคนพิการไมมีโอกาสไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

สัมพันธภาพในครอบครัว พบวา เปนจุดเริ่มตนในการสรางแรงบันดาลใจ แตไม
สําคัญท่ีสุด เพราะจากการวิจัย พบวา คนพิการสวนใหญ มีสถานภาพโสด และอาศัยอยูกับ
ญาติพ่ีนอง ทําใหความสําคัญของครอบครัวนอยลงไป สวนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการสามารถสรุปไดวา

1. คนพิการตองการใหคนในครอบครัวมีความรักความผูกพันกัน มีการเห็นอกเห็น
ใจกัน สามารถปรึกษาพุดคุยไดทุกเรื่องและสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันได เชน การไป
เท่ียวการไปวัดทําบุญตามประเพณีตาง ๆ และไมรังเกียจหรือรําคาญคนพิการ

2. คนพิการตองการใหครอบครัว เปลี่ยนความคิดวา คนพิการไมใชภาระ แตตอง
ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบานใหคนพิการมีความสะดวกในการดําเนินชีวิต และ
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ พบวา ปจจุบันการบริการจากภาครัฐดานการ
คมนาคมสําหรับคนพิการยังไมไดรับความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการทางดาน
สาธารณสุขท่ีศูนยสุขภาพหรือโรงพยาบาล เชน รถโดยสารประจําทางไมมีทางข้ึนลงสําหรับ
รถเข็ญของคนพิการ บางโรงพยาบาลไมมีทางลาด และลิฟตท่ีเหมาะสมกับคนพิการ และ
จากผลการวิจัย ดานความตองการของคนพิการ พบวา คนพิการตองการใหภาครัฐมีนโยบาย
ในการดูแลคนพิการใหชัดเจนในการเขาถึงบริการจากภาครัฐ มีการสํารวจและข้ึนทะเบียน
คนพิการใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

ปจจัยสวนบุคคล จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอ
คุณภาพชีวิต คนพิการ เพราะวาหากคนพิการไดรับการสนับสนุน ดูแล ใหกําลังใจ ให
ความสําคัญ ใหคนพิการดํารงชีวิตอยูไดอยางอิสระ และเห็นคุณคาในตนเอง คนพิการก็จะ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

92

อภิปรายผล
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี พบวา ภาคีเครือขายคน

พิการมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตคนพิการมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริการท่ี
ไดรับจากภาครัฐ การเห็นคุณคาในตนเอง เพศ และสัมพันธภาพในครอบครัวตามลําดับ สวน
อายุ และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .05) อธิบายไดวา คนพิการเพศหญิง ท่ีมีสถานภาพสมรส ยิ่งมีอายุมาก มักจะ
ทําใหมีสัมพันธภาพในครอบครัวดี และพบวา สัมพันธภาพในครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับ
ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาพิการ สอดคลองกับการศึกษาของ วิจิตร แกวเครือวัลย
(2544) ท่ีวาคนพิการท่ีมีอายุมากมีผลตอการพัฒนาศักยภาพดานการประกอบอาชีพไดดีกวาคน
พิการท่ีมีอายุนอย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอายุ ซ่ึงเปนหนึ่งในจํานวนขอบงชี้ท่ีบอกถึงวุฒิภาวะหรือ
ความสามารถในการจัดการกับสิ่งแวดลอม ภาวะจิตใจ การรับรู ความสามารถในการเขาใจ
และการตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ อายุมีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถในการดูแลตนเอง
ของบุคคลและความสามารถนี้จะคอย ๆ เพ่ิมตามอายุ ซ่ึงจะสูงสุดในวัยผูใหญ และจะลดลง
เม่ือวัยชรา (Orem, 2001) และสอดคลองกับการศึกษาของ มาลิน สุขเกษม (2543) พบวา
อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของคนพิการ แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อรวรรณ  จุลวงษ (2533) ท่ีวิจัยเรื่องปจจัยคัดสรรกับการปรับตัวของผูปวยทหารท่ีถูก
ตัดแขนขา พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของคนพิการ

ปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเอง สอดคลองกับ
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ท่ีวา ความตองการท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากมีความเจ็บปวยหรือ
พิการ จะมีการปรับอัตมโนทัศน และยอมรับภาพลักษณของตนเองตามภาวะสุขภาพ และ
ยอมรับวาตนควรไดรับความชวยเหลือทางดานการรักษาพยาบาล เรียนรูและปรับแผนการ
ดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมพัฒนาการของตนเองใหดีท่ีสุดตามความสามารถท่ีเหลืออยู และรูจัก
ตั้งเปาหมายใหเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง ซ่ึงสอดคลองกับการสนทนากลุมท่ีพบวา
การดํารงชีวิตอิสระคือความสุขข้ันตนของคนพิการ ความสามารถชวยเหลือตนเองไดเบื้องตน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง แสดงใหเห็นวาเขายังมีคุณคาอยู และจะทําให
คุณภาพชีวิตของเขาดีข้ึน และสอดคลองกับการสรางแบบจําลองทางสถิติ พบวา ท่ีนําปจจัย
สวนบุคคลและการเห็นคุณคาในตนเองมาวิเคราะหดวยกัน ปรากฏวา มีอํานาจในการอธิบาย
เพ่ิมข้ึน แตตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลไมมีตัวแปรใดท่ีมีผลอยางมีนัยสําคัญกับตัวแปรตาม
แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุธิดา กาญจนรังสี (2538) พบวา ระยะเวลาพิการ และ
สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อาจเปนเพราะคนพิการ
สวนใหญอาศัยอยูกับญาติและเพ่ือน (การวิจัยเชิงคุณภาพ)
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ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาพิการไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคน
พิการ อธิบายไดวา อาจเปนเพราะจากการวิจัยในครั้งนี้ คนพิการสวนใหญมีอาชีพขายสลาก
กินแบงรัฐบาล ไมจําเปนตองเรียนสูง ๆ และประกอบกับอําเภอปากเกร็ด มีสถานสงเคราะห
คนพิการถึง 15 แหง สําหรับใหบริการคนพิการ ทําใหคนพิการไมเห็นความสําคัญของ
การศึกษา จากขอมูลพ้ืนฐานจะเห็นไดวา คนพิการ เปนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) มากถึง
รอยละ 38.6 และไมมีการศึกษา รอยละ 33.1 ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของเสรี วชิรถาวร
ชัย (2537) ท่ีพบวา การท่ีคนพิการมีการศึกษานอยทําใหเปนอุปสรรคในการฟนฟูพัฒนา
ดานอาชีพ และโรเจอร (Rogers, 2003) พบวา ผูมีการศึกษาสูงมักจะเสาะแสวงหาความรู
มากกวาผูท่ีมีการศึกษานอยสอดคลองกับการศึกษาของกิตติยา รัตนากร (2531) พบวา ผูมี
การศึกษาสูง มักจะยอมรับในตัวตนและคุณคาท่ีมีมากกวาผูมีการศึกษาในระดับนอย และ
จากการศึกษาของสุกัญญา พิบูลยพานิช (2536) พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
ทางบวกกับ การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ
ไพบูลย วงษใหญ และคนอ่ืน ๆ (2546)  ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแล และพยาบาล ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ พบวา สถานะทาง
การเงินมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย

1.1 จากผลงานวิจัยท่ีพบวา ภาคีเครือขายคนพิการมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางกาย/ทางการเคลื่อนไหว

ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีภาคีเครือขายคนพิการกระจายอยางท่ัวถึงทุกชุมชน
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยควรกําหนดภารกิจในการดูแล กํากับ
และตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของภาคีเครือขายคนพิการใหครอบคลุมและชัดเจน

1.2 จากการวิจัย พบวา การยอมรับคนพิการจากบุคคลอ่ืน มีคะแนนต่ําและ
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา คนในสังคมยังมีทัศนคติในเชิงลบกับคนพิการอาจจะสงผลตอ
คุณภาพชีวิตคนพิการในระยะยาวตอไป

ดังนั้น รัฐบาลควรปลูกฝงใหคนในสังคมมีทัศนคติกับคนพิการในเชิงบวก และ
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปลูกฝงใหนักเรียนทุกโรงเรียนใหมีทัศนคติ
กับคนพิการในเชิงบวก โดยจัดทําเปนหลักสูตรจิตอาสาและการชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกใหแกคนพิการ
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1.3 จากการวิจัย พบวา การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ มีคะแนนนอยท่ีสุด
แสดงวา คนพิการมีการเขาถึงบริการจากภาครัฐนอย

ดังนั้น รัฐบาลควรจะใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมี
หนาท่ีสงเสริมความเขาใจในครอบครัวคนพิการและจัดใหมีระบบการชวยเหลือครอบครัวคน
พิการครบวงจร เชน ควรจัดใหมีงบประมาณในการปรับปรุงบานเพ่ืออํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและครอบครัว และควรจะประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน และรัฐบาล
ควรมีนโยบายใหกระทรวงสาธารณสุขทํางานเชิงรุกดานคนพิการใหครอบคลุมทุกชุมชน
เพ่ือการเขาถึงบริการมากข้ึน โดยเฉพาะ การใหความรูเรื่องความพิการและการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ เนนเรื่องสิทธิในการเขาถึงการบริการของภาครัฐ เชน การทําบัตร
คนพิการ การรักษาพยาบาล เปนตน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ในการวิจัยตอไป ดังนี้

2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะ จังหวัดนนทบุรีเทานั้น ควรสงเสริมให
มีการวิจัยเรื่องนี้ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ

2.2 ควรใหมีการวิจัยเปรียบเทียบระหวางคุณภาพชีวิตคนพิการในเมืองกับใน
ชนบท และคนพิการท่ีอาศัยอยูท่ีบานกับอาศัยอยูท่ีศูนยคนพิการ

2.3 ควรทําวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับคุณภาพชีวิตคนพิการในสถานสงเคราะห
2.4 ควรศึกษาวิจัยในกระบวนการสรางเครือขายคนพิการท่ีสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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ศศวัน ชินนาทศิริกุล อรสา จรูญธรรม และสุวรรณา โชตสิุกานต
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_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา และเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานของโรงเรียนจําแนกตาม ตําแหนงหนาท่ีบุคลากร เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ชั้น ไดกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม
วัดคาความเชื่อม่ันไดเทากับ 0.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที แบบอิสระ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการพัฒนา
บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคาเฉลี่ยนอยสุด 2) ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน
พบวา (2.1) ผูบริหารและครูผูสอนมีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน (2.2) บุคลากรในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ี 1 และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (2.3) บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ มีระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

ABSTRACT
The purposes of this research were to study the state of using information

and communication technology for administration in schools under the Phra Nakhon
Si  Ayutthaya primary educational service area office and to compare the using of
information and communication technology for administration in schools classified by
position, service area and size of school. The sample of this research comprised 349
school personnel selected by stratified sampling. The questionnaire for collecting data
contained state of using information and communication technology for
administration in schools with the reliability of 0.97. The statistics used to analyze data
were percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent t-test and one
way ANOVA.

The findings were as follows:
1. The overall and each aspect of state of using information and

communication technology for administration in schools under the Phra Nakhon
Si Ayutthaya primary educational service area office were at high levels. When
considering each aspect, the highest mean was using information and communication
technology to support learning and teaching and the lowest mean was the
development of school personnels in using information and communication
technology.

2. The comparison of using information and communication technology for
administration in schools were as follows:

2.1 The using of information and communication technology for
administration in schools classified by position revealed that the administrators and
teachers had no differences in the overall and each aspect.

2.2 The using of information and communication technology for
administration in schools classified by education service area revealed that education
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at service area 1 and area 2 had differences in the overall and each aspect at the
significant level of .05.

2.3 The using information and communication technology for
administration in schools classified by size of school revealed that there were
difference in the overall and each aspect at the significant level of .05.

คําสําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การบริหารงาน

ความสําคัญของปญหา
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและจัดใหมีสื่อ อุปกรณท่ีจําเปน
ตอการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนการใหความรูและสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาแก สถาบันทางสังคม ชุมชนและประชาชน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมี
บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาการสรางกระบวนการเรียนรูสําหรับการพัฒนาคน และ
สังคม เนื่ องจากเทคโนโลยี ในปจจุบันเ อ้ือตอการจัดการศึกษาทุกระบบ รวมท้ัง
การประยุกตใชงานกิจกรรม สนับสนุนการศึกษาอ่ืนๆ รวมท้ังมีความตองการใชเทคโนโลยีใน
การวางแผน ตัดสินใจ ดําเนินการและปฏิบัติงานในโรงเรียนมากข้ึน ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน
ท่ีกวางไกล เห็นความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศตองเปนผูมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารงาน รวมท้ังสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการถายทอดความรู จัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน มีความพึงพอใจตอการเรียนรู
และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  โรงเรียนใดท่ีเห็นความสําคัญและสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานก็จะทําใหโรงเรียนนั้นเจริญรุดหนาไปอยางไม
หยุดยั้งมีความโดดเดน เปนเลิศในทางวิชาการ (ปราชญา กลาผจญ และคนอ่ืนๆ, 2546)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-
2556 (2554) ไดกําหนดเปาหมายในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาโดยมีเปาหมายท่ีจะตอบสนองทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังในดานการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอนซ่ึงเอ้ือตอการเขาถึงสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไดกําหนดพันธกิจดังนี้ 1) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเพ่ิมสมรรถนะ
ใหมีวัฒนธรรมการใช ICT อยางมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน 2) สงเสริม
สนับสนุนกระบวนการสรางนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันของ
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ไทย 3) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลความรูและทรัพยากรทางการศึกษา
4) สงเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการดานการศึกษาท่ีมีการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการใหมีเอกภาพและบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพมี 4 ประการ ไดแก 1) สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรคมีธรรมาภิบาล จริยธรรม วิจารณญาณและรูเทา
ทันรวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 2) สนับสนุนการเรียนการ
สอนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย 3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย 4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการดานการศึกษาซ่ึงจะเอ้ือตอการสรางธรรมา
ภิบาลของสังคม

ผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2549) โดยสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชองสถานศึกษา พบวา
1) ดานการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา ความพรอม ความพึงพอใจดานวัสดุ
อุปกรณในสวนท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน มีความพรอมในดานไฟฟาเกือบครบทุกโรงเรียน สวน
สายโทรศัพทสวนใหญยังไมมีความพรอมเนื่องจากอยูในชนบทหางไกล โรงเรียนสวนใหญจะ
มีคอมพิวเตอรซ่ึงไดจากการจัดหาของโรงเรียนเองเปนสวนใหญ สวนหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรยังมีอยูนอยมาก 2) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะคอมพิวเตอรมาชวยในการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนยังมีอยูคอนขางนอย ปญหาท่ีสําคัญท่ีพบคือจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมี
จํานวนนอย และบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ รวมท้ังทักษะท่ีจําเปนในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 3) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการยังมี
คอนขางนอย ปญหาท่ีสําคัญไดแก ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังขาดความตระหนัก
และไมเห็นประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน ปญหารองลงมาก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอยูนอยและคอนขางลาสมัย โรงเรียนไมสามารถพัฒนาโปรแกรมตางๆเขามาใชการบริหาร
จัดการเองได สวนกลางสนับสนุนนอย ขาดงบประมาณ 4) ดานการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีนอยไมเพียงพอ สถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับปริญญา
มีการผลิตบุคลากรดานนี้นอยมาก เนื่องจากสถานศึกษาขาดครูอาจารยท่ีทําหนาท่ีสอนจึง
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เปดสอนดานอ่ืนท่ีสถานศึกษามีความถนัด และมีครูอาจารยเพียงพอ ในสวนสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไมมีบุคลากรรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ตองอาศัยบุคลากรท่ีสนใจ
หรือมีความถนัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยดําเนินการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานในสั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติ โดยใชแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เปนธรรมนูญ
สําคัญท่ีจะชวยสงเสริม การดําเนินงานและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการทํางานบรรลุตามพันธกิจท่ีกําหนด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผน การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 2) วิเคราะห
การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4) กํากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 6) ประสานการระดม
ทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 9) ดําเนินการ และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 10) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานดานการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิได
ระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
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จากภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
และผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารชองสถานศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นวาโรงเรียนสวนใหญยังขาดความพรอมในดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือการศึกษา ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ และดานการผลิต
และพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเหตุผลท่ีทําใหผูวิจัยมีความคิดท่ีจะ
ทําวิจัยเรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารงานของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาสภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนวาปจจุบันมีสภาพ
เปนอยางไร โดยใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เปนกรอบแนวคิดในการกําหนดตัวแปรในการศึกษา
โดยกําหนดสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน 4 ดานไดแก 1) ดานการ
พัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 3) ดานการพัฒนาโครงสรางสราง
พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ดานการบริหารจัดการและ
การบริการทางการศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีระดับแตกตางกัน เม่ือ
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีบุคลากร ขนาดโรงเรียน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใน

การบริหารงานของโรง เรี ยนสั ง กัดสํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขนาดโรงเรียน และตําแหนงหนาท่ี
บุคลากร
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3,826 คน
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จํานวน 349 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie &
Morgan, 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ตาม
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขนาดโรงเรียน และตําแหนงหนาท่ีบุคลากร จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย โดยวิธีการจับสลากใหไดเทากับจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดย แบงออกเปน 2 ตอนไดแก ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูตอบ ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน ในดานตอไปนี้ 3.1) ดานการพัฒนาบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.2) ดานการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3) ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.4) ดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบที แบบอิสระและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( =3.62) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด อยูในระดับมาก ( =3.71)
รองลงมาคือ ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อยูในระดับมาก ( =3.63) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยูในระดับมาก ( =3.54)
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2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีบุคลากร และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา

2.1 ผูบริหารและครูผูสอน มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในการบริหารงานของโรงเรียนสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

2.2 บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 และ 2 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
เม่ือพิจารณาโดยรวมพบวา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มากกวาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ี 1 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากกวาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ี 2 ทุกดาน ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ มีระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนแตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลดังนี้

3.1 ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พบวา ขนาดโรงเรียนท่ีมีสภาพการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงานของ
โรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คูไดแก โรงเรียน
ขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการ
พัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของโรงเรียนดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับ
ท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก

3.2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน พบวา ขนาดโรงเรียนท่ีมีสภาพการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงาน
ของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คูไดแก โรงเรียน
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ขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ในระดับท่ีมากกวา
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานของโรงเรียนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก

3.3 ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร พบวา ขนาดโรงเรียนท่ีมีสภาพการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงาน
ของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 3 คูไดแก โรงเรียน
ขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการ
พัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับท่ี
มากกวา โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของโรงเรียนดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน ดานการพัฒนาโครงสรางสราง
พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก

3.4 ดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา พบวา ขนาดโรงเรียน
ท่ีมีสภาพการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก โรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการบริหารจัดการ และการบริการ
ทางการศึกษา ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการบริหารจัดการและการบริการ
ทางการศึกษา ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก

อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยมี
ประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังนี้

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวม อยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนํามาใช
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทุกองคกร อีกท้ังนโยบาย ยุทธศาสตรและการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554–
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2556 และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาท่ี
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกับโรงเรียนท้ังระบบ
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สิดาพัณณ วิมุกติบุตร (2550) เรื่องสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรีในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชาญ ยอดประทุม
(2551) เรื่องสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาท่ีเปดสอนชวงชั้นท่ี 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารการศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของอนุชา สีหาวัฒน (2553) เรื่องการศึกษาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 พบวา ระดับปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับ
งานวิจัยของชุติกาญจน นกเดน (2554) เรื่องการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับมาก สอดคลองกับ งานวิจัยของมนตรี สังขโต (2554)
เรื่องสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานในโรงเรียนดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( =3.54) ถึงแมวาจะอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรของโรงเรียนมีความตองการอบรมพัฒนาตนเองแตทางโรงเรียนขาดงบประมาณใน
การสนับสนุน และเม่ือพิจารณารายละเอียดในดานนี้พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
3 อันดับไดแก โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรของโรงเรียนไปอบรมดาน ICT
อยางเพียงพอ ( =3.38) โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญดาน ICT ไปเปนวิทยากรใหความรูดาน ICT กับบุคลากรของโรงเรียนอ่ืนๆ หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ( =3.43) และโรงเรียนมีการจัดทําแผนการอบรมดาน ICT แกบุคลากร
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ( =3.45) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคลากรของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สวนใหญเห็นวาโรงเรียนควรมี
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การพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ใหมากกวาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรของโรงเรียนไปอบรมดาน ICT
อยางเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางท่ีไดรับงบประมาณใน
การบริหารโรงเรียนนอย รวมท้ังโรงเรียนตองมีการสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญดาน ICT ไปเปนวิทยากรใหความรูดาน ICT กับบุคลากรโรงเรียนอ่ืนๆ และมี
การจัดทําแผนการอบรมดาน ICT แกบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีบุคลากร พบวา ผูบริหารและครูผูสอน มีระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ปจจุบันท้ังผูบริหารและครูผูสอน
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียน
และใชในการพัฒนาการเรียนการสอนมากข้ึน อีกท้ังการศึกษาคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ต
ทําไดงายข้ึน ทําใหผูบริหารและครูผูสอนสามารถเรียนรูท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารไดมากข้ึน รวมท้ังกลยุทธขอท่ี 4 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กําหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
มีมาตรการในการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีพัฒนาตนเองดวยระบบ IT
โดยทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กําหนดใหครูในสังกัดอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของครูผานการเรียนการสอนออนไลนท่ีเรียกวา UTQ (Upgrading Teacher
Qualification) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชงานระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยากับโรงเรียนในสังกัด เชน ระบบ E-Office,
E-News, E-Network, E-Money ทําใหผูบริหารและครูผูสอนมีความคุนเคยตอการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนอยางดีทําใหระดับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผูบริหารและครูผูสอนไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
อรรถสิทธิ์ เวชพูล (2550) เรื่อง สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของชาญ ยอดประทุม (2551)
เรื่องสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาท่ีเปดสอนชวงชั้นท่ี 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาของผูบริหารและครูท่ีรับผิดชอบงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และ
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รายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเบญญา สัพโส (2550) เรื่อง สภาพ และ
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนของผูบริหาร ผูรับผิดชอบฝายวิชาการ และผูรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ วงศชาลี
(2551) เรื่องสภาพและปญหาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในจังหวัดหนองคาย พบวา สภาพการใชคอมพิวเตอรใน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนไมแตกตางกัน

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 และ 2 มีระดับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวม และรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารงานโรงเรียนมากกวา บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 ทุกดาน
ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมากกวา และดานการ
บริหารจัดการ และการบริการทางการศึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 13 โรงเรียน
บุคลากรจํานวน 556 คน โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 88 โรงเรียนบุคลากรจํานวน 1,046
คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 93 โรงเรียน บุคลากรจํานวน 480 คน รวมบุคลากรท้ังสิ้น 2,082
คน มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 37,406 คน ขณะท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 8 โรงเรียน บุคลากรจํานวน 116 คน
มีโรงเรียนขนาดกลาง 80 โรงเรียน บุคลากรจํานวน 1038 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก
84 โรงเรียน บุคลากรจํานวน 510 คน รวมบุคลากรท้ังสิ้น 1,744 คน มีจํานวนนักเรียน
ท้ังสิ้น 26,525 คน ซ่ึงสงผลใหบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีระดับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานในโรงเรียนมากกวาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับมากกวาเพราะมีจํานวน
นักเรียนมากกวา และเม่ือพิจารณาจํานวนโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางก็ พบวา
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จํานวนโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดกลางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีจํานวนมากกวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นั่นแสดงวาจํานวนบุคลากร ความพรอมของอาคาร
สถานท่ีความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน มี
มากกวายอมสงผลใหระดับการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงานในโรงเรียนของ
บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 มีมากกวาบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 สอดคลอง
กับงานวิจัยของทวีศักดิ์ พ่ึงบัว (2547) เรื่องสภาพและปญหาการนําสารสนเทศไปใชในงาน
วิชาการของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว พบวา ผูบริหารและ
ครูท่ีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และเขต 2 มีสภาพการใชสารสนเทศในงาน
วิชาการ แตกตางกัน 2 ดานคือดานงบประมาณ และดานบุคลากร โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกวเขต 2 มีปญหาการใชสารสนเทศในงานวิชาการมากกวาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณ เพ็ชรสมบัติ (2554) เรื่อง
การศึกษาสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
ไปสูการปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบวา
สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีท่ีสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานของโรง เรี ยนสั ง กัดสํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ มี
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนแตกตางกันทุกดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยท่ีไดพบวา โรงเรียนขนาดใหญ มี
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานในโรงเรียน ทุกดานใน
ระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง
มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานในโรงเรียนทุกดาน
ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ ไดรับงบประมาณแตกตางกัน โรงเรียนขนาดเล็กไดรับงบประมาณนอยกวา
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลางไดรับงบประมาณนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ
ตามลําดับ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามจํานวนนักเรียนของโรงเรียนนั้นๆ
ดังนั้นเม่ือโรงเรียนขนาดเล็กและกลางท่ีไดรับงบประมาณมานอยและจํากัด การจัดสรร
งบประมาณภายในโรงเรียนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็นอยตามไปดวย
อีกท้ังโรงเรียนขนาดเล็กและกลางยังมีขอจํากัดในเรื่องจํานวนบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีนอย
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จํานวนหองเรียน อาคารสถานท่ีของโรงเรียนก็มีจํานวนนอยตามไปดวย การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในดานการพัฒนาบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษาจึง
เปนไปอยางจํากัด เนื่องจากบุคลากรคนหนึ่งก็ปฏิบัติหนาท่ีหลายอยางในโรงเรียน ตางกับ
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ ท่ีไดรับงบประมาณมากกวา มีจํานวนบุคลากรมากกวา
มีจํานวนหองเรียน อาคารสถานท่ีมากกวา บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะทางมากกวา ทําให
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ สามารถจัดสรรงบประมาณทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางพอเพียง ทําใหระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในการบริหารงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของอัญรัตน สุนทรโชติ (2554) เรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกตางกัน โดยท่ีโรงเรียนขนาดเล็กมี
ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาตางจากโรงเรียนขนาดใหญเนื่องจาก
โรงเรียนขนาดเล็กไดรับงบประมาณนอยเม่ือเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญท่ีไดรับงบประมาณ
มาก และมีบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา และมีอุปกรณการเรียนการ
สอนท่ีครบ และทันสมัย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปถมภรณ สุขสะอาด (2551) เรื่อง
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีระดับแตกตางกัน โดยผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมากกวา
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ
ท้ังในภาพรวมและ รายดาน โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาด
เล็กมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา มากท่ีสุด รองลงมาคือ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดใหญ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีในสถานศึกษาขนาดกลาง และท่ีมีปญหานอยท่ีสุดคือผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติ
หนาท่ี ในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ สอดคลองกับงานวิจัยของเดนชัย โพธิสวาง (2550)
เรื่องสภาพการดําเนินงานและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวาโรงเรียนทุกขนาดมีสภาพ
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันท้ังโดยรวมและรายดาน โดยท่ีโรงเรียน
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ขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลางมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษามากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลองกับงานวิจัยของอรรถสิทธิ์ เวชพูล (2551)
เรื่องสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบวา ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาด
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดประโยชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานของโรง เรี ยนสั ง กัดสํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตพบวาดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดและเม่ือพิจารณารายละเอียดในดานนี้พบวาใน
หัวขอโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรของโรงเรียนไปอบรมดาน ICT อยาง
เพียงพอ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  ถัดไปไดแกหัวขอโรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญดาน ICT ไปเปนวิทยากรใหความรูดาน ICT กับบุคลากรของโรงเรียน
อ่ืนๆ หรือหนวยงานอ่ืนๆ และหัวขอโรงเรียนมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีเฉพาะทางดาน ICT
อยางเพียงพอ แสดงใหเห็นวาในปจจุบันบุคลากรของโรงเรียนมีความตองการในการอบรม
และพัฒนาตนเองทางดาน ICT มากข้ึนแตขาดงบประมาณในการสนับสนุน ดังนั้นโรงเรียน
ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียนไปอบรมพัฒนาทางดาน ICT
อยางเพียงพอ รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนท่ีความรูความเชี่ยวชาญดาน ICT ไป
อบรมใหความรูแกชุมชน หรือจัดแหลงเรียนรูดาน ICT ในโรงเรียนเพ่ือใหชุมชนไดเรียนรู
และจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาท่ีดาน ICT ใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน

2. จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน ในระดับท่ีนอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในทุกดาน ไดแก 1) ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
3) ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
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4) ดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กไดรับ
งบประมาณนอยและจํากัดเนื่องจากมีจํานวนนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนอย ดังนั้น
ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาท้ังเขต 1 และเขต 2
ควรใหความสําคัญตอโรงเรียนขนาดเล็กมากข้ึน โดยการสนับสนุนงบประมาณใหแกโรงเรียน
ขนาดเล็กใหเพียงพอ เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอการพัฒนาการเมืองไทย

THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
TOWARD THAI’S POLITICAL DEVELOPMENT

จรูญ  อินทจาร ศาสตราจารย ดร.อนันต  เกตุวงศ และรองศาสตราจารย ดร.ประสิน โสภณบุญ
Charoon  Intachan, Professor Dr.Ananta Katwongse, Associate Professor Dr.Prasin Sophonboon

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
_______________________________

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีตอการ

พัฒนาการเมืองไทยดวยวิธีการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญเปนการเฉพาะเจาะจง ตามท่ีไดสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกจาก ผูท่ีเก่ียวของในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
ประกอบดวยบุคคล 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ รวม 8 คน กลุมท่ี 2 ท่ีปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญประจําตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ รวม 25 คน และกลุมท่ี 3 เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษา
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญดานคดี และ
วิชาการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม 16 คน ผลการศึกษาพบวา คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีตอการพัฒนาการเมืองไทย แบงไดดังนี้ 1) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ท่ีเก่ียวกับการสรางความเปนสถาบันของพรรคการเมืองไทย 2) การสรางระบอบรัฐธรรมนูญ
นิยมและหลักนิติรัฐ 3) คําวินิจ ฉัยในการตรวจสอบการทําหนา ท่ีของฝายบริหาร
4) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ 5) คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องถอดถอนจากตําแหนง 6) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่อง
บทเฉพาะกาล

ABSTRACT
This study aims to study the decision of the constitutional court

toward Thai’s political development. The research methodology used based
on in-depth interview from 3 groups of key, informants involved in the



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

116

decision of the constitutional court.  Group 1 consisted of Chairman of the
Constitutional Court And judges of the Constitutional Court included 8 key
people. Group 2 consisted of President of the Constitutional Court
consultancy, Advisor Judicial Court, Experts of the President of the
Constitutional Court, Expert judge of the Constitutional Court included 25
people and group 3 consisted of Secretary General of the Constitutional
Court, Advisor to the Office of the Constitutional Court, Deputy Secretary
General of the Constitutional Court, Office of the Constitutional Court ruling
and academic experts 16 people. According to the study, The decision of the
Constitutional Court of Thailand affecting political development. Categorized
as follows 1) The decision of the Constitutional Court regarding the creation
of an Institute of Political Thailand. 2) Creating a constitutional and legal
state. 3) The decision is to examine function of the executive. 4) The decision
of the Constitutional Court as the matter of monitoring the using power by
state. 5) The decision of the Constitutional Court in removal politician form
position. 6) The decision of the Constitutional Court pertains to the transition
provision.

คําสําคัญ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการเมือง

ความสําคัญของปญหา
ตั้งแตในป พ.ศ. 2475 เม่ือประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย จนกระท้ังปจจุบัน พบวาประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญแลวถึง18 ฉบับ และยังอยูในวังวนของปญหาในดานตางๆ จึงทําใหยังไมบรรลุผล
ตามเจตนารมณทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับความแตกตางกันซ่ึง
เกิดข้ึนจากสภาพของสังคมท่ีมีพลวัตรสูง ดังนั้น จึงมีความมุงหวังท่ีจะมีการปฏิรูปทาง
การเมือง เพ่ือจะสงผลกระทบท่ีดีตอสังคม อนึ่ง ท้ังในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ตางมุงท่ีจะทําการปฏิรูปทางการเมือง โดยมีการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญข้ึน เพ่ือวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญของไทย เปนองคกรตุลาการ
องคกรหนึ่ ง ท่ี มีลักษณะแตกตางจากองคกรตุลาการอ่ืนคือ เปนองคกรท่ีมีรูปแบบ
การพิจารณาคดีโดยเฉพาะเจาะจงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อาทิ องคคณะในการนั่ง
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พิจารณาคดีและในการทําคําวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัยสวนตน การนําคําวินิจฉัยของศาล
รั ฐธรรมนูญและคําวินิ จ ฉัยของตุลาการ ศาลรั ฐธรรมนูญทุกคนลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา สวนประกอบของคําวินิจฉัย ผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และโดยเฉพาะของผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไดสรางผลกระทบท่ีสําคัญ
เนื่องจากผลผูกพันในการบังคับใชของคําวินิจฉัยท่ีผูกพันองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร
องคกรตุลาการ และองคกรอ่ืนของรัฐ ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาทาง
การเมืองของไทยนับตั้งแตในชวงปพ.ศ. 2540 จนกระท่ังในปจจุบัน ในหวงสิบกวาปท่ีผานมา
สถานการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนอาจกลาวไดวาเปนวิกฤติการณทางการเมือง อันเกิดจาก
ความคิดเห็นของผูคนในสังคมท่ีขัดแยงกันอยางรุนแรง และนําไปสูปญหาความขัดแยง
ทางการเมืองอยางรุนแรง อาทิ การชุมนุมประทวงอยางตอเนื่องจากกลุมคนท่ีสนับสนุน และ
กลุมคนท่ีตอตาน ภายใตสถานการณดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดมีบทบาทสําคัญใน
การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ท่ีสําคัญอันนําไปสูการยุติขอขัดแยงดังกลาว และนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซ่ึงนับเปนบทบาทท่ีสําคัญและสงผลกระทบทางการเมืองท่ีสําคัญ
ในหวงเวลาดังกลาว อันเกิดจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลกระทบอยางสําคัญตอ
การพัฒนาทางการเมืองนับแตการปฏิรูปการเมืองโดยการนําเอารัฐธรรมนูญฉบับป 2540
และรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสรางสถาบันตางๆ
ความสัมพันธของสถาบันตางๆ การถวงดุลอํานาจ และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนซ่ึงนํามาซ่ึงการกําหนดบทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาทางการเมืองของไทยในชวงเวลาท่ีผานมา
จนปจจุบันท่ีมีลักษณะเปนพลวัตรทางการเมือง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาคําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย
2. เพ่ือศึกษาผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีตอการพัฒนาการเมืองไทย
กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนองค

ความรูประกอบการวิเคราะหผลการศึกษา และการหาขอเสนอแนะท่ีเหมาะสม โดย
ผูศึกษาวิจัยทบทวนแนวความรูในประเด็นสําคัญ 5 ประการ คือ แนวความคิดเก่ียวกับระบบ
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2544) ของการมีปฏิสัมพันธระหวางสวนยอยตางๆ และระบบการเมือง
ก็ตองมีกระบวนการปฏิบัติหนาท่ีท่ีตอเนื่องสมํ่าเสมอเปนปกติหรือท่ีเรียกวาการทํางาน
ประจํา ซ่ึงก็คือกระบวนการแปร (Conversion Process) ปจจัยนําเขา (Input) ใหกลายเปน
ปจจัยนําออก (Output) ปรากฏผลออกมาในรูปของนโยบายและการตัดสินใจ ดังนั้นเม่ือ
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ระบบการเมืองประกอบดวยบทบาท โครงสรางและสวนยอยซ่ึงตางมีปฏิสัมพันธตอกันเชนนี้
แลวผลตางท่ีเกิดข้ึนก็ยอมจะตองมีการรับ-สงอิทธิพลกับสิ่งแวดลอมระหวางกันดวย โดย
แสดงใหเห็นไดจากสิ่งท่ีเรียกวาการสงขอมูลยอนกลับหรือปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback)
เนื่องจากระบบการเมืองเปนระบบเปดและตองมีการปรับตัวอยูเสมอ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
สาเหตุท่ีทําใหระบบการเมืองตองมีกระบวนการแกไขความตึงเครียดท่ีเขามากดดัน และ
ทาทายเสถียรภาพและความอยูรอดของระบบการเมือง

แนวความคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญนิยมคือ แนวความคิดท่ีจะใชรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณอักษรใหเปนเครื่องมือในการกําหนดรูปแบบการปกครองและกําหนดกลไกอันเปน
โครงสรางพ้ืนฐาน (Infra-Structure) ในการจัดองคกรบริหารรัฐ ซ่ึงการใชรัฐธรรมนูญใน
ลักษณะสัญญาประชาคมเปนเครื่องมือในการจัดองคกรบริหารของรัฐสมัยใหมนั้นมี
วัตถุประสงคในการจํากัดอํานาจผูปกครอง และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึง
เปนวัตถุประสงคอันเกิดข้ึนเปนลําดับแรก และคงอยูจนปจจุบันนี้ และวัตถุประสงคใน
การสรางเสถียรภาพและประสิทธิภาพใหกับรัฐบาลในระบบการเมือง ซ่ึงวัตถุประสงคขอนี้
ตองการใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเปนกลไกท่ีจะทําใหรัฐบาลบริหารบานเมืองใหเปนไป
โดยเรียบรอย ตอเนื่องและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได และวัตถุประสงคประการสุดทาย
คือ เพ่ือสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม ถึงแมวาการบัญญัติกฎหมายจะตองเคารพ
ถึงหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายก็ตาม แตความไมเทาเทียมกันในทางปฏิบัติเนื่องจาก
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม จึงตองอาศัยหลักการในรัฐธรรมนูญท่ีเปนกฎเกณฑ
สูงสุดของประเทศมาเปนเกณฑคุมครองผูออนแอกวา จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของกระแส
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนี้มีการสรางความเชื่อมโยงระหวางรัฐในฐานะผูปกครองซ่ึงมีอํานาจสูงสุด
กับประชาชนผูอยูใตปกครอง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อางถึงในเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2554)

แนวความคิดเก่ียวกับนิติรัฐ นิติรัฐเปนแบบของการจัดตั้งประชาคมทางการเมือง
(Political Community) ในรูปของระบบรัฐ ท่ีแยกกําลังบังคับท่ีอยูภายใตอําเภอใจออกจาก
ตัวบุคคลท่ีเปนผูปกครอง (Coercion of Men) ไปเปนอํานาจทางการเมืองการปกครองท่ีอยู
ภายใตกฎหมายของสถาบันทางการเมืองการปกครองของรัฐ (Government of State)
แทน โดยท่ีการไดมาและการดํารงอยูของอํานาจทางการเมืองการปกครองท่ีอยูภายใต
กฎหมายนั้น อิงอยูบนฐานรากของหลักพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ (1) กฎเกณฑ (Law) ซ่ึงเปน
หลักพ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนความเห็นพองรวมกัน (General Consensus) ของคน
หรือสมาชิกในประชาคมการเมือง (2) ระเบียบแบบแผน (Order) เปนหลักพ้ืนฐานในการ
แสวงหาสิ่งท่ีเปนแบบแผนมาตรฐานของวิธีปฏิบัติรวม (Mutual Practice) ท้ังนี้ โดยอาศัย
กฎเกณฑของกฎหมายเปนกรอบกํากับในการบังคับควบคุม (3) ความเชื่อศรัทธา (Trust)
เปนหลักพ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนหลักประกันเสถียรภาพของการอยูรวมกัน
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลักประกันเสถียรภาพระหวางอํานาจอันชอบธรรมของผูปกครองกับ
สิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของประชาชนผูรับการปกครอง (4) สันติวิธี (Peace) เปนหลัก
พ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนความแตกตางท่ีสรางสรรคและมิตรภาพท่ีถาวร เพ่ือจัด
สภาพแวดลอมของรัฐใหเกิดสันติสุขในการอยูรวมกันระหวางความแตกตางของมนุษยโดยไม
กอความขัดแยงแตกแยก และ (5) ความยุติธรรม (Justice) เปนหลักพ้ืนฐานในการแสวงหา
สิ่งท่ีเปน เจตจํานงรวมอันชอบดวยกติกา (Legality of General Will) ท้ังนี้ โดยอาศัยกติกา
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนรัฐ เพ่ือใหการใชอํานาจและการทําหนาท่ีของรัฐดําเนินไป
ภายใตครรลองของกฎหมาย (อมร จันทรสมบูรณ อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,
2537) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และแนวความคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมือง แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง (The Concept of Political
Development) โดยทัศนของนักวิชาการตะวันตกมีความหลากหลายแตกตางกันไป ข้ึนอยู
กับจุดเนนในการวิเคราะหของแตละทัศนะ อยางไรก็ตาม ลูเซียน ไพย (Lucian W. Pye) ได
พยายามรวบรวมแนวความคิดเ ก่ียวกับการพัฒนาทางการเมืองจากทัศนะตาง ๆ
ท่ีหลากหลาย และสรุปใหเห็นความแตกตางดังนี้ (Pye, 1966)

จากแนวความคิดและทัศนะท่ีหลากหลายเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมืองตามท่ี
ไพย (Pye) ไดนําเสนอไว เม่ือพิจารณาในสาระสําคัญจะเห็นไดวา การพัฒนาทางการเมืองมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับความพยายามในการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น
เราอาจบูรณาการความหมายใหมของการพัฒนาทางการเมืองไดวา การพัฒนาทางการเมือง
หมายถึง “การเสริมสรางใหระบบการเมืองเอ้ือหรือสงเสริมตอการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคม” และระบบการเมืองท่ีจะสงเสริมการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
สนองตอบความตองการของประชาชนสวนใหญก็คือ ระบบการเมืองท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนมีบทบาทในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบผูบริหารอยางใกลชิด เพ่ือใหม่ันใจ
วาการตัดสินใจตางๆ ทางการเมืองจะตองเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสนองตอบประโยชน
สุขของประชาชน และเราอาจสรุปไดวา ระบบการเมืองท่ีมีคุณลักษณะดังกลาวก็คือ
“ระบอบประชาธิปไตย”

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลตอการพัฒนาการ

เมืองไทยเปนการวิจัยสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) โดย ผูศึกษาไดใชรปูแบบในการรวบรวมขอมูล ดังนี้
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1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และนําเนื้อหามาวิเคราะห
(Content Analysis) โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึงป พ.ศ. 2555

2. การวิจัยภาคสนาม  (Field Work Research) ดวยวิธีการศึกษาคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญและการสัมภาษณผู ใหขอมูลสํา คัญเปนการเฉพาะเจาะจง (Key
informants) ตามท่ีไดสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกจากผูท่ีเก่ียวของในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกอบดวยบุคคล
3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวม 8 คน
กลุมท่ี 2 ท่ีปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญ
ประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวม 25 คน
และกลุมท่ี 3 เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญดานคดี และวิชาการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ รวม 16 คน รวมท้ังสิ้น 49 คน โดยมีถาม 11 ขอ

3. ขอมูลจากการสัมภาษณ นําขอมูลท่ีไดจากขอมูลภาคสนาม มาถอดความดวย
วิธีการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีกําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา ซ่ึงการวิเคราะหขอมูล
เปนกระบวนการท่ีดําเนินไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูลภาคสนามอยางละเอียดในทุกแงมุม
เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาทุก ๆ ดาน

4. ขอมูลท่ีไดจากเอกสาร ผูวิจัยไดแยกแยะขอมูลท่ีไดพรอมกับอาน และวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน แลวแยกขอมูลเปนหมวดหมูตอจากนั้นไดนําขอมูลท่ีไดมาประมวล รวบรวม
เปนหมวดหมูนํามาจัดระบบระเบียบเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิดมาตรวจสอบ
ความถูกตองและเก็บขอมูลเสริมใหมีเนื้อหาสมบูรณสลับกับการสังเคราะหขอมูลในแตละ
ประเด็น แตละบท และสังเคราะหขอมูลเขาดวยกันเพ่ือใหไดคําตอบของการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องของผลกระทบของคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญตอการพัฒนาทางการเมืองของไทย แนวคิดในเรื่องของหลักนิติรัฐ แนวคิดใน
เรื่องรัฐธรรมนูญนิยม และแนวคิดในเรื่องระบบ เพ่ือนํามาใชในการศึกษาวิจัยผลกระทบของ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาการเมืองของไทย โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณ และนําเอาขอคิดเห็นเหลานั้นมาตรวจสอบและวิเคราะหกับแนวคิดและทฤษฎี
ท่ีกลาวมาแลว เพ่ือนําไปสูการทําความเขาใจสภาพการณของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
กับการพัฒนาทางการเมือง โดยจะไดนําเสนอสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายจากผลการ
คนพบจากการวิจัย โดยนําเสนอในรูปแบบของสรุปผลการวิจัย ดังนี้
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1. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับการสรางความเปนสถาบันของพรรค
การเมืองไทย ไดแก

1.1 มติของพรรคการเมืองขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มาตรา 47)

1.2 มติของพรรคการเมืองท่ีใหลบชื่อผูรองออกจากทะเบียนสมาชิกพรรค
การเมือง

1.3 การสรางกรอบกติกาของพรรคการเมืองของไทย
1.4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มิได

สิ้นผลใชบังคับไปพรอมกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
1.5 กระบวนการดําเนินงานระหวางนายทะเบียนพรรคการเมืองและอัยการ

สูงสุด ในกรณีอัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหยุบพรรคโดยอางเหตุนอยกวาท่ีนายทะเบียนพรรค
การเมืองอาง

1.6 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปจนถึงวันท่ีมีคําวินิจฉัยมีปญหาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญมีผลตอการดําเนินการท้ังหลายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง

1.7 พรรคการเมืองเปนสถาบันท่ีไดรับมอบหมายภารกิจทางการเมืองท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่ง

1.8 กรณีพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งท่ีมิใชอํานาจหนาท่ีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

1.9 กรณีบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541

1.10 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขกับการมีผลบังคับใชของบทบัญญัติแหงกฎหมาย

2. การสรางระบอบรัฐธรรมนูญนิยมและหลักนิติรัฐ  ไดแก
2.1 การพิจารณาพระราชบัญญัติของรัฐสภา
2.2 การพิจารณางบประมาณรายจายท่ีทําใหสภาผูแทนราษฎรมีสวนโดยตรง

หรือโดยออม
2.3 การสรางแนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของฝายนิติบัญญัติ
2.4 การเลอืกตั้งท่ัวไป
2.5 วุฒิสภา
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3. คําวินิจฉัยในการตรวจสอบการทําหนาท่ีของฝายบริหาร ไดแก
3.1 คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
3.2 การยุบสภาเปนการใชอํานาจของฝายบริหารโดยแทท่ีกําหนดไวในระบบ

รัฐสภาเพ่ือใหฝายบริหารถวงดุลหรือคานอํานาจกับฝายนิติบัญญัติ อันเปนเรื่องของ
ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร และเปนดุลพินิจของฝายบริหารอยาง
แทจริง ซ่ึงไมอยูภายใตการตรวจสอบการใชอํานาจโดยศาลซ่ึงเปนองคกรฝายตุลาการ…
(คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 9/2549)

3.3 การหามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร
หรือจัดการใดๆ เก่ียวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวในขณะดํารง
ตําแหนงของรัฐมนตรี

3.4 การตราพระราชกําหนด
3.5 การตราพระราชกฤษฎีกา
3.6 มติคณะรัฐมนตรี
3.7 หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจแหงรัฐ

หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา จะตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา

3.8 การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 180 และมาตรา 18)
3.9 การทําหนังสือสัญญา (วรรคหนึ่ง) การใหมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนและ

วิธีการจัดทําหนังสือสัญญา (วรรคหา) และการใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดหนังสือ
สัญญา (วรรคหก)

4. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ไดแก
4.1 การแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง
4.2 การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน

5. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องถอดถอนจากตําแหนง
6. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องบทเฉพาะกาล
สรุปบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาการเมืองของไทย

บทบาทหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ มีสวนสําคัญตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ และ
เสถียรภาพภายในระบบการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกํากับควบคุมกระบวนการใชอํานาจ
หนาท่ีของสถาบันทางการเมืองและองคกรตางๆ ใหดําเนินไปอยางถูกตองรัดกุม อยูภายใต
กรอบอํานาจหนาท่ี และเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ นั่นคือ การรักษาความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญรวมถึง การปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตามอํานาจหนาท่ีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยมี
บทบาทในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนประเด็นขอพิพาทในทางการเมืองนั้น มีสวน
สําคัญท่ีจะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับการสงเสริม และปกปองคุมครองอยาง
เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังทําใหกลไกตางๆ ของสถาบันการเมืองท้ังพรรคการเมือง ฝาย
นิติบัญญัติ และฝายบริหารไดทําหนาท่ีในแตละสวนของตนไดอยางมีเสถียรภาพ และ
ประสิทธิภาพสอดคลองกับวิถีการปกครองแบบรัฐสภาตลอดจนบทบาทสําคัญในการ
ตรวจสอบการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง และบทบาทในการวินิจฉัยเพ่ือมีคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองและลงโทษนักการเมือง จะทําใหสถาบันการเมืองตางๆ ไดตระหนักตอหนาท่ี
และดําเนินกิจการทางการเมืองไปในทิศทางท่ีอยางเหมาะสมภายใตกรอบของกฎหมาย

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตามอํานาจหนาท่ีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยมีผล
ตอ การเสริมสรางระบบนิติรัฐและหลักนิติธรรมในสังคมการเมือง ภายใตการปกครองระบบ
นิติรัฐ และหลักนิติธรรมในสังคมการเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ หลักการหรือมาตรการตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ จะเปนจริงไดตอเม่ือมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนศาลเฉพาะท่ีมี
องคประกอบท่ีหลากหลายแตกตางจากศาลยุติธรรมหรือศาลอ่ืนโดยท่ัวไปเขามาทําหนาท่ีใน
การพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซ่ึงอาจเรียกอีกนัยหนึ่งวา“คดีการเมือง” เพราะ
เก่ียวของกับสถาบันการเมืองและนักการเมืองโดยเฉพาะ และยังมีผลกระทบตอประโยชน
ของมหาชนอยางกวางขวาง

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองไทย เพราะบทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับพรรคการเมืองมีผลใหพรรคการเมืองตองพัฒนาตัวเองให
เขมแข็ง เปนสถาบันท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบมีมาตรฐานธรรมาภิบาล ใหประชาชน
เกิดความเชื่อม่ันไววางใจโดยการบริหารจัดการโปรงใส และอยูภายใตกรอบกฎหมาย ไมฝา
ฝนกฎหมายเพียงเพ่ือประโยชนของตัวเองหรือพรรคการเมืองท่ีตนสังกัด มุงประโยชนของ
ประชาชนดวย การทําหนาท่ีตัวแทนของปวงชนชาวไทย ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว ใน
ขณะเดียวกัน ก็ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของสถาบันรัฐสภา รัฐมนตรี และองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เปนตน) เพ่ือรักษาดุลยภาพอันเกิดผลดีตอการพัฒนาการเมืองไทย

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตอการบูรณาการการเมืองของคือ การทําให
การเมืองของไทยมีความเปนปกแผน ม่ันคง และมีบทบาทสําคัญในการกํากับพฤติกรรมของ
บุคลากรทางการเมืองของไทย โดยการกํากับพฤติกรรมของบุคลากรทางการเมือง สามารถ
พิจารณาไดจากกระบวนการใชอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ หรือ
คุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี คณะกรรมการ การเลือกตั้ง และดํารงตําแหนงทาง
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การเมือง ท่ีตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามท่ีกฎหมายกําหนดศาล
รัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตอองคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรสถาบันทางการเมือง และ
กระบวนการทางการเมืองของไทย รัฐธรรมนูญนั้นกําหนดใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นั้นผูกพันทุกองคกร ซ่ึงรวมถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญตางๆ และพรรคการเมืองซ่ึงเปนองคกร
สถาบันทางการเมืองดวย ดังนั้น องคกรตางๆ ขางตนก็ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญอยางเครงครัดเชนกัน อีกท้ังศาลรัฐธรรมนูญยังทําหนาท่ีวินิจฉัยในกรณีมีความ
ขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ อันเปนการปองกันมิใหฝาย
การเมืองนั้นเขามาแทรกแซงการงานขององคกรอิสระท้ังหลาย ท้ังทําใหองคกรตาม
รัฐธรรมนูญแตละองคกรนั้นปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยไมไปกาวกายอํานาจหนาท่ีขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกดวย ทําใหองคกรตามรัฐธรรมนูญสามารถควบคุมตรวจสอบฝาย
การเมืองและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สุดทายแลว การท่ีศาล
รัฐธรรมนูญสามารถปฏิบัติไดตามหนาท่ีมีขอดีคือ 1) ประชาชนท่ัวไปใหความเชื่อถือ
2) สถาบันศาลถูกผูกพันภายใตหลักกฎหมายท่ัวไป และ 3) พัฒนาการตั้งแตรัฐธรรมนูญป
2540 ถึงรัฐธรรมนูญป 2550 ศาลรัฐธรรมนูญไดสั่งสมประสบการณเรื่อยมา เชน คําวินิจฉัย
ในป 2555 ยังอางอิงคําวินิจฉัยป 2540 เปนตน

แตเม่ือใดศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถปฏิบัติไดตามหนาท่ีจะสงผลเสียคือ 1) ตุลา
การไมเปนอิสระจากฝายการเมือง จนนํามาสูความออนแอในการตรวจสอบ และขาดความ
นาเชื่อถือ เพราะวา ศาลรัฐธรรมนูญไมไดตัดสินคดีท่ัวไป แตตัดสินคดีท่ีเก่ียวกับนักการเมือง
โดยตรง 2) กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมดถูกเลือกโดยฝายการเมืองท่ียึดโยงเสียงขาง
มากท้ังหมด อาจสุมเสี่ยงตอความเปนทรราชของเสียงขางมาก (tyranny of the majority)
เชน การตีความกฎหมายโดยไมคํานึงถึงสิทธิของเสียงขางนอย ถือเปนเรื่องท่ีนาเปนหวงมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของผูวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะในแตละ

มิติดังนี้
1. ขอเสนอแนะในมิติของการศึกษาวิจัย

1.1 ควรศึกษาและวิเคราะหในเชิงแนวคิดและทฤษฎีเปรียบเทียบกับคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญของไทยในมิติตางๆ เชน การศึกษาผลกระทบของคําพิพากษาท่ีมีผลตอ
สังคม การศึกษาเปรียบเทียบคําพิพากษาของศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตอบทบาทในการคุมครองสิทธิเสรีภาพหรือการสงเสริมการใชอํานาจของรัฐ

2.2 ควรศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบในเชิงปฏิบัติตอบรรทัดฐานคําวินิจฉัย
ขององคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญในตางประเทศในประเด็นตางๆ
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อาทิ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การพิจารณาปญหาอํานาจหนาท่ีขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ปญหาการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง เปนตน

2. ขอเสนอแนะในมิติของการเผยแพร
2.1 การพัฒนาสรุปประมวลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในรูปของฐานขอมูล

เพ่ือประโยชนในการพิจารณาคดีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประโยชนในการดําเนิน
กระบวนงานพิจารณาคดีของขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

2.2 การเผยแพรประมวลบรรทัดฐานคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอ
สาธารณชนและสถาบันทางวิชาการ เพ่ือประโยชนตอสาธารณะในการการศึกษาวิเคราะห
ของนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการพิจารณาคดี
3.1 การพัฒนาฐานขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

อาทิ ประมวลกฎหมายมหาชน ประมวลความเห็นทางกฎหมายมหาชน
3.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงมิติของฐานขอมูลใน

เรื่องกฎหมายมหาชนกับศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศ
4. ขอเสนอแนะในการสรางเครือขายและชุมชนทางวิชาการ

4.1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนการภายในระหวางผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสํานักงานความรู เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปนการพัฒนาองคความรูและชุมชนทางวชิาการ

4.2 การจัดการสัมมนาทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการภายในประเทศหรือ
ตางประเทศในประเด็นของการวางบรรทัดฐาน โดยเรียนเชิญวิทยากรท่ีมีความรูและ
ประสบการณในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ หรือมีความเชี่ยวชาญในดานกฎหมายมหาชน
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_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนใน

จังหวัดปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานี จําแนกตามประสบการณการทํางาน และประเภทของโรงเรียน ประชากรคือ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 553 คน
กลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 232 คน เครื่องมือท่ีใช เ ก็บรวบรวมขอมูลคือ
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคามีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .98 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชทดสอบ
สมมติฐานโดยใชทดสอบที (t-test) สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน
(Independent Samples) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิจัย พบวา
1. โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ดานการบริหารการเงิน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือดานการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย สวนดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2. เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามประสบการณการทํางานและประเภทของโรงเรียน พบวา

2.1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
งบประมาณ แตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

2.2 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
งบประมาณไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายดาน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the budgeting administration

of school in Pathum Thani province and to compare the budgeting administration of
school in Pathum Thani province which classified by working experience and school
type. The population were 553 personnel who worked in the budgeting of school
and the samples were 232 respondents which calculated by Taro Yamane’ formula
and confidence level at 95 percent. The tools used to collect data were
a questionnaire with a reliability level of .98. Statistics used to analyze the data were
percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test (independent) at a significant level
of .05.

The research findings were as follows:
1. The budgeting administration of school in Pathum Thani province

as a whole were at a high level and each aspect the highest mean was the
aspect of supplies or assets and the lowest mean was the aspect of
resources procurement and conational investment.

2. The comparisons of the budgeting administration of school in
Pathum Thani province which classified by working experience and school
type found that

2.1 when classified by working experience as a whole and each
aspect there were significant differences at a level of .05.

2.2 when classified by school type there were no differences as a
whole, and each aspect

คําสําคัญ
การบริหารงาน งบประมาณ

ความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศเพ่ือให

เปนคนดี มีคุณธรรม ยกระดับความรู ความสามารถ ความคิด อันกอใหเกิดการเปลี่ยน
สถานะทางสังคมของบุคคล การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และบรรลุตามท่ีสังคมปรารถนา
นั้น จึงเปนสิ่งท่ีสังคมใหความสนใจ ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนตองสรางความเชื่อม่ันแก
สังคมวามีความสามารถในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายดังกลาว ผูบริหาร
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สถานศึกษาตองบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ
กฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรายกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) การพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพดังกลาว ตองอาศัย
การจัดกระบวนการเรียนรูและระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ตองใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูประหยัดและคุมคา บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีความ
รับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีเอกภาพในเชิงนโยบาย
และหลากหลายในการปฏิบัติไมวาจะเปนองคกรทางการศึกษาในระดับใดมีพันธกิจ เชนไร
ยังจําเปนตองมีการบริหารงบประมาณเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความ
โปรงใสท่ีสาธารณชนตรวจสอบได (ชิดเชื้อ ชัยฤาชา, 2550)

ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการ
บริหารจัดการท่ีสถานศึกษา (School-Based Management : SBM) กลาวคือ สถานศึกษาจะมี
อิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และ
การบริหารท่ัวไปท่ีสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการและชุมชนโดยรอบ ภายใตกรอบ
นโยบายและแผนงานท่ีกระทรวงและเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ ท้ังนี้ตองดําเนินการดวยความโปรงใส และเปด
โอกาสใหสังคมตรวจสอบไดตลอดเวลาจึงนับเปนนิมิตใหมของวงการศึกษาไทยท่ีสถานศึกษา
จะมีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเอง ดําเนินภารกิจท้ัง
4 ดาน นับเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไปสู เปาหมาย เชน
ดานงบประมาณ มีอิสระในการวางนโยบายแผนโครงการ จัดหารายไดและดําเนินการ
เก่ียวกับกองทุนโรงเรียน (เมตต เมตตการุณจิต, 2547)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีฐานะเปนนิติ
บุคคลและกระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบวาดวย การบริหารจัดการและขอบเขต
การปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พ.ศ. 2546 ทําใหสถานศึกษา มีอิสระในการบริหารจัดการดานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และบริหารท่ัวไปมากยิ่งข้ึน สําหรับดานงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑท่ีเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด
ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาตองรับผิดชอบ ตอการทํานิติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวของกับการเงินการบัญชีท่ีอาจเกิดความ
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ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดความเขาใจ ท่ีชัดเจนในเรื่องงบประมาณ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546)

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเนนการปฏิรูประบบและกระบวนการการ
จัดการศึกษาแลว ยังเนนในสวนท่ีเปนแนวทางหลักการ โครงสรางและระบบบริหารใหเปน
สวนสําคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ใหบรรลุวัตถุประสงคคือ คุณภาพ
การศึกษาเปนการปฏิรูป เพ่ือใหมีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547) สถานศึกษาซ่ึงเปนหนวยงาน
หลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหบรรลุตามความมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จไดนั้น
ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษา และจะเปนผูกําหนด
นโยบายของการศึกษา กําหนดจุดหมายตลอดจนวางแผนวิธีการดําเนินงาน เพ่ือใหการ
บริหารสถานศึกษาบรรลุผลสอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดไว

นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน ไดกระจายอํานาจ และสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็ไดมอบอํานาจการบริหารงบประมาณลงสูสถานศึกษา
ในรูปเงินกอน (Block Grant) ไดแก การจัดสรรงบเงินอุดหนุนใหกับสถานศึกษาโดยให
สถานศึกษาได ตัดสินใจดําเนินการเองตามอํานาจท่ีได รับและตามคําสั่ งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 22/2546 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 และให
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ทุกฉบับ ซ่ึงผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินการบัญชี จะตองเปนผูมี
ความรูความสามารถ สุขุม รอบคอบ มีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
ผูมีสวนเก่ียวของพึงตองระมัดระวังและตองเปนผูสนใจศึกษาหาความรูปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมายท่ีกําหนด จะประมาทมิได เพราะงานการเงินเปนงานท่ีเปนอันตรายตออาชีพ
ราชการ ดังจะเห็นได จากขาราชการถูกไลออกจากราชการหรือถูกดําเนินการทางวินัย
จํานวนไมนอยและงานการเงินยังเปนปจจัยนําเขาท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาใหประสบ
ผลสําเร็จถึงแมจะไมเก่ียวของกับพฤติกรรมของ นักเรียนโดยตรงเหมือนกับงานวิชาการก็
ตามจึงจําเปนตองปฏิบัติใหถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได เพ่ือใหสอดรับกับภารกิจ
และเกิดผลผลิตท่ีไดกําหนดไวลวงหนา และเม่ือดําเนินการจนประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวแลว ยังมีเงินเหลือก็ไมตองสงคืนคลังเชนเดิม สามารถเก็บไวใชในปตอไปไดท้ังนี้
จะมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจาง ใหมีข้ันตอนรัดกุมและโปรงใสปรับระบบการบัญชี
และการเงินใหเชื่อมโยงกับการคํานวณความคุมคา เทียบกับผลผลิตเนนการรายงานทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานเพ่ือแสดงความโปรงใส และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
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การใชจายงบประมาณกําหนดใหมีการบริหารสินทรัพยท่ีมีอยูใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
จากหลักการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณดังกลาวตอไป บุคลากรเขตพ้ืนท่ีและผูบริหาร
โรงเรียนรวมท้ังทีมงานครูจะมีบทบาทสําคัญมากในการรับผิดชอบตั้งแต การวางแผน
ข้ันบริหารงบประมาณ และข้ันรายงานผลโดยมุงเนนผลสําเร็จ ของงานและมีการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546)

การดําเนนิการสงเสริม สนับสนุน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหโรงเรียนทุกโรงเรียนดําเนินการ ตามบัญชีการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียน
โรงเรียน การท่ีสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ นับวาเปนสวนสําคัญในการกําหนด
งบประมาณ การบริหารวิชาการ และจากความจําเปนดังกลาวสงผลใหเกิดปญหา ในการ
ดําเนินงานดานการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา ซ่ึงจากประสบการณของผูวิจัยท่ีผาน
มา สภาพเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณท่ีไมสมดุลเกินบาง และบางครั้งก็จัดสรรงบไม
เพียงพอบาง สงผลใหงานวิชาการไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังนั้นสถานศึกษา จึงจําเปนท่ี
จะทํางานแบบเบ็ดเสร็จ ในระดับสถานศึกษาโดยการจัดโครงสราง มีอิสระ มีความคลองตัว
ทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสามารถตรวจสอบได ในการบริหารงบประมาณได
อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545) และ
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 ตามหมวด 5 มาตรา 39 และเพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจ
สูสถานศึกษา ไดผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังและเกิดประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาไดอยาง
มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สําหรับการบริหารงบประมาณนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษายังไมจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอน (Block Grant) ใหสถานศึกษาบริหาร
และจัดการเอง ท้ังนี้ เนื่องจากสถานศึกษายังไมมีความพรอมในการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยเฉพาะงบบุคลากรและงบดําเนินงาน แตจะมีการจัดสรรงบประมาณ หมวด
เงินอุดหนุนใหสถานศึกษาบริหารจัดการเอง ท้ังนี้มีสาเหตุเนื่องจากกฎระเบียบการบริหาร
งบประมาณยังไมชัดเจนในการนํามาปฏิบัติ ประกอบกับผูบริหาร ครู อาจารย ยังขาดความรู
ความสามารถในการบริหารงบประมาณในแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based
Budgeting : PBB) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2546)
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จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ใน 7 ดาน ตามกรอบแนวคิดของการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดแก การจัดทํา
และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา
การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย เพ่ือจะไดทราบวา
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีมีสภาพบริหารงานงบประมาณจริงเปนอยางไร เพ่ือจะไดนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปรับปรุง ระบบการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ให
เกิดประโยชนสูงสุดสําหรับผูท่ีเก่ียวของตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีแตกตางกันตาม

ประสบการณและประเภทของโรงเรียนหรือไม

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

จําแนกตามประสบการณการทํางาน และประเภทของโรงเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานในงานงบประมาณ

ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 553  คน
กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานในงานงบประมาณของ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 232 คน โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร
ของ ยามาเน (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2542) ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบงชั้นตามประเภทองโรงเรียน (Stratified Sampling)

วิธีการสุมกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ใชวิธีการเทียบอัตราสวนระหวางโรงเรียน
ประถมศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดอัตราสวนระหวาง 114 : 118 คน รวมได 232 คน
แลวทําการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเ ก่ียวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี โดย
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตามตัว
แปรตนท่ีตองการศึกษา ไดแก ประสบการณการทํางาน ประกอบดวย 1) ประสบการณ
ต่ํากวา 10 ป และ 2) ประสบการณ 10 ปข้ึนไป และประเภทของโรงเรียน ประกอบดวย
1) โรงเรียนประถมศึกษา และ2) โรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check List) ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 7 ดาน และไดกําหนดน้ําหนักคะแนน ดังนี้

5 หมายถึง โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยูในระดับมาก
3 หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยูในระดับนอย
1 หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอยูในระดับนอยท่ีสุด

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
ศึกษาแนวคิดหรือหลักการท่ีเก่ียวของกับการบริหารตลอดจน เอกสาร ตํารา

บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพบริหารงบประมาณของโรงเรียน ในจังหวัด
ปทุมธานีใน 7 ดาน และศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเนื้อหาใน
แตละงาน เพ่ือสรางแบบสอบถาม แลวจึงนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนขอความเห็นจาก
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไขความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหาและการใช
ภาษา หลังจากนั้นนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบหาความตรงในเนื้อหาของ
แบบสอบถามเพ่ือใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความเท่ียงตรงมากข้ึนโดย
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective
Congruence : IOC) โดยผูวิจัยเลือกเอาเฉพาะขอท่ีมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไปสวนท่ีมีคานอยกวา
0.5 แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน คา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากร
ท่ีไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน แลวหาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach, 1970 อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข, 2543) ซ่ึงมีคาเทากับ .98 นํามาปรึกษา
อาจารยท่ีปรึกษาอีกครั้งแลวปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณและนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภถึงผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 84 แหง ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง
และขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอกขอมูลแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน
232 ชุด หลังจากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยนัดวัน
รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณและจํานวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการคํานวณคาสถิติ

ตางๆ มีข้ันตอนดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยการแจกแจงความถ่ี (f) และ

หารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบบรรยาย
2. วิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนแบบสอบถามตอนท่ี

2 เปนมาตราสวนประมาณคาวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ไดกําหนดเกณฑความหมายของคาเฉลี่ยโดยอาศัยแนวคิด Best (1993) ซ่ึงแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนี้

4.21 - 5.00 หมายถึง  การบริหารงบประมาณในระดับมากท่ีสุด
3.41 - 4.20 หมายถึง  การบริหารงบประมาณอยูในระดับมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง  การบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง การบริหารงบประมาณอยูในระดับนอย
1.00 - 1.80 หมายถึง  การบริหารงบประมาณอยูในระดับนอยท่ีสุด

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียนมี 2 กลุมดังนี้ จําแนกตามประสบการณการทํางาน และประเภทของโรงเรียน
โดยการทดสอบที (t-test Independent Sample)

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบทดสอบแตละขอโดยใชสูตร IOC หาคาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ
ท้ังหมด
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สถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สถิติทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติทดสอบที (t-test) แบบ Independent Sample
เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน และประเภทของโรงเรียน

ผลการวิจัย
จากการศึกษา สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ดานการบริหารการเงิน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( =4.29, S.D.=0.61)
รองลงมาคือ ดานการบริหารพัสดุหรือสินทรัพย ( =4.22, S.D.=0.56) และดานการระดม
ทรัพยากรและการลงทุน เพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ( =4.06, S.D.=0.63)
เม่ือพิจารณาตามประเภทโรงเรียน พบวา โรงเรียนประถมศึกษามีการบริหารงบประมาณใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.54) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
จัดสรรงบประมาณ ดานการบริหารการเงิน และดานการบริหารพัสดุหรือสินทรัพยมีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด ( =4.26, S.D.=0.56, 0.66, 0.60) รองลงมาคือ ดานการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน ( =4.21, S.D.=0.62) และ
ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ํ าท่ีสุด ( =4.03,
S.D.=0.70) โรงเรียนมัธยมศึกษามีการบริหารงบประมาณในภาพรวมอยูในระดับมาก
( =4.20, S.D.=0.49) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารการเงิน มีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด ( =4.31, S.D.=0.57) รองลงมาคือ ดานการบริหารบัญชี ( =4.25, S.D.=0.57)
และดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ( =4.08,
S.D.=0.56)

2. เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามประสบการณการทํางานงบประมาณ และประเภทของโรงเรียน พบวา

2.1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
งบประมาณ แตกตางกันท้ังในภาพรวม และรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

2.2 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
งบประมาณไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวม และรายดาน
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อภิปรายผล
โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณโดยรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้แสดงใหเห็น

วาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี มีการวางระบบการบริหารงาน
งบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารการเงิน มีการรับ-จายเงิน ของโรงเรียนเปนไป
ตามข้ันตอน และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด การดําเนินการเก็บรักษาเงินเปนไปตาม
ข้ันตอน และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดรวมถึงมีการนําสงเงินเหลือจายเปนไปตาม
ข้ันตอน และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รวมไปถึงการบริหารพัสดุหรือสินทรัพย และ
การบริหารบัญชี เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุระชัย มีศรี (2548) สภาพการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กอบกูล ศรีคํามี (2549) สภาพและ
ปญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นท่ี 3 และชวงชั้นท่ี 4
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณเขต 3 พบวา มีสภาพการบริหารการเงินมีการ
วางแผนการเงินและบัญชีโดยคณะกรรมการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใช
เปนแผนในการใชจายเงินมีการรวบรวมขอมูลปญหา และความตองการของสถานศึกษาโดย
ผูบริหารเปนผูประเมินการปฏิบัติงานตลอดจนการประมวลผลท่ีรวดเร็ว สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ (2548) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี
พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แตไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ อิทธิพล สุขรัง (2552) การศึกษาสภาพการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณท้ัง 7 ดานจากลําดับแรกไปหาลําดับสุดทาย ไดแก การบริหารบัญชี การจัดตั้ง
งบประมาณการจัดสรรงบประมาณ การบริหารพัสดุและสินทรัพย การบริหารการเงิน
การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพ่ือการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ อยูระดับปานกลาง ไมสอดคลองงานวิจัยของ เชษฐา
ชาญพานิชย (2548) ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอเมืองระยอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา
สภาพ การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง
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ระยอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับ
ปานกลาง  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช เตียวเจริญ (2547) ศึกษาการจัดการ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว พบวา ปญหาการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โดยรวมและรายดาน พบวา มีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารการเงิน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยูในระดับ
มากท่ีสุด ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณในเรื่องของการบริหาร
การเงินเปนลําดับสําคัญท่ีสุดการท่ีโรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณในดานการบริหาร
การเงินมากท่ีสุดอาจเปนเพราะวาการเงินเปนหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการซ่ึงการบริหาร
จัดการงานงบประมาณตองเปน ไปตามหลักการ กฎเกณฑ  ระ เบี ยบ ขอบั ง คับ
ของกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางกําหนด เพราะการบริหารงานงบประมาณถือไดวา
เปนเรื่องการจัดการทางการเงินท่ีละเอียดออนและตองมีความรอบคอบสมควรในการ
บริหารงานใหสอดคลองกับงานและเงินเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในเรื่อง
การมีการรับ-จายเงิน ของโรงเรียนเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดการดําเนินการเก็บรักษาเงินเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดรวมถึง มีการ
นําสงเงินเหลือจายเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด รวมไปถึงการ
บริหารพัสดุหรือสินทรัพย และการบริหารบัญชี กลาวไดวา การบริหารในเรื่องการการรับ
จายการนําสงหรือการบริหารพัสดุสินทรัพยถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กอบกูล ศรีคํามี (2549) สภาพ และปญหาการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นท่ี 3 และชวงชั้นท่ี 4 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณเขต 3 พบวา มีสภาพการบริหารการเงินมีการวางแผนการเงิน และ
บัญชีโดยคณะกรรมการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใชเปนแผนในการใช
จายเงินมีการรวบรวมขอมูลปญหา และความตองการของสถานศึกษาโดยผูบริหารเปน
ผูประเมินการปฏิบัติงานตลอดจนการประมวลผลท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ดารา ชินชัย (2549) ศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเปนนิติ
บุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา สภาพการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนนิติบุคคล โดยภาพรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง
ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา

เปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามประสบการณการทํางานงบประมาณและประเภทของโรงเรียน พบวา
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จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณ
แตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาประสบการณการทํางานท่ีตางกันมีความคิดเห็น
แตกตางกันในเรื่องของการบริหารงานงบประมาณทุกดานไมวาจะเปนดานการจัดทํา และ
เสนอของบประมาณ ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา ดานการบริหารการเงิน ดานการบริหารบัญชีและดานการบริหารพัสดุหรือ
สินทรัพย พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในฝายงบประมาณท่ีมีประสบการณในการทํางาน
งบประมาณตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานีแตก ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
งบประมาณท่ีมีประสบการณในการทํางานงบประมาณต่ํากวา 10 ป มีคานอยกวาบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานงบประมาณท่ีมีประสบการณในการทํางานงบประมาณ 10 ป ข้ึนไป เพราะวาผูท่ี
มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป มีคาเฉลี่ยนอยกวาผูท่ีมีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป เพราะวาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานงบประมาณต่ํา
กวา 10 ป มีจํานวนมากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานงบประมาณ 10 ปข้ึนไป
ท้ังนี้อาจเปนเพราะการกระจายความคิดท่ีแตกตางกันออกไปประสบการณทํางาน
งบประมาณท่ีต่ํากวา 10 ป จะมีมุมมองในเรื่องของการบริหารงานงบประมาณในความ
ละเอียดของงานไมละเอียดออนพอควรเนื่องจากประสบการณทํางานงบประมาณท่ีนอยกวา
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารา ชินชัย (2549) ศึกษาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
ท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคล
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีโดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 เม่ือผลการเปรียบเทียบรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe) พบวา
สภาพการบริหารงบประมาณตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
แตกตางจากผูบริหารและหัวหนางานการเงินโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .001 แตไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุระชัย มีศรี (2548) สภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท่ีมีประสบการณการ
ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม
แตกตางกัน

จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณ ไม
แตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้แสดงใหเห็น
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วาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นไม
แตกตางกันในเรื่องของการบริหารงานงบประมาณทุกดาน ไมวาจะเปนดานการจัดทํา และ
เสนอของบประมาณ ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา ดานการบริหารการเงิน ดานการบริหารบัญชีและดานการบริหารพัสดุ หรือ
สินทรัพย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุระชัย มีศรี (2548) สภาพการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท่ีมีปฏิบัติหนาท่ีใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะวาไมวาจะประเภทของโรงเรียนจะ
ตางกันอยางไร ถาการบริหารงานงบประมาณไมเปนไปตามแผน ไมสอดคลองกับภารกิจท่ี
กําหนดไวจะสงผลตอการบริหารงานงบประมาณไมดีเทาท่ีควรและแนวคิดการบริหารงาน
งบประมาณไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามี

คาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย โดยเฉพาะการรวมมือกับชุมชนในการใชทรัพยากรในชุมชนให
เกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธให
หนวยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบเก่ียวกับรายการ
สินทรัพยของโรงเรียนเพ่ือใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และวิเคราะหภารกิจการจัดการศึกษาจากแผนปฏิบัติการประจําปท่ีมีความ
จําเปนตองใชวงเงินเพ่ิมเติมจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไวสํารวจแหลงทรัพยากรใน
ทองถ่ินท่ีสามารถนํามาใชในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดทําแผนการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา จัดทําแนว
ปฏิบัติ หรือระเบียบของโรงเรียนเพ่ือจัดหารายไดสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จัดหารายไดและจัดทําทะเบียนคุมการเก็บรักษาเงิน และการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และจัดระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาดําเนินการเปนไปตามระเบียบ

2. จากผลการวิจัย พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานงบประมาณตางกัน
มีความคิดเห็นในเรื่องของการบริหารงบประมาณของโรงเรียนแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป และ10 ปข้ึนไป จะมีมุมมองแนวคิดแตกตางกันไป
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ดังนั้นควรเพ่ิมประสบการณใหกับบุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือสงเขารับการฝกอบรม

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการบริหารงบประมาณในเขตจังหวัดขางเคียงกันเพ่ือนํามา

เปรียบเทียบถึง การบริหารงบประมาณแตละแหงมีความแตกตางกันอยางไร
2. ควรมีการศึกษาการบริหารงานงบประมาณระหวางโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียน

เอกชนเพ่ือทราบถึง ปญหา และแนวทางในการบริหารงบประมาณวาเปนอยางไร
เพ่ือพัฒนาการบริหารงบประมาณตอไป
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ในจังหวัดสระบุรีตามความคิดเห็นของครู
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครู

เ ก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดสระบุรี
ตามประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
ครูในโรงเรียนเทศบาล จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2552 จํานวน 223 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามประกอบดวยคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัด
สระบุรีเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาครอบคลุมทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาดานทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษยสัมพันธ และทักษะทางความคิดรวบยอด
ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .93 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรีใน

ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยทักษะดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
รองลงมาไดแกทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะดานความคิดรวบยอดมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู พบวา
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2.1 ครูท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายดานทุกดานไม
แตกตางกัน

2.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรีในภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน

ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare the level of opinion

of the teachers towards the administration of the municipal school administrator in
Saraburi Province according to working experience and educational level. The sample of
this research was 223 teachers of the municipal school in Saraburi province, academic
Year 2009. The instrument used for data collection was a questionnaire about status of
the respondents consisting of working experience and educational level and the opinion
of the teachers towards the administration of the municipal school administrator in
Saraburi Province. A rating scale questionnaire asked about the administration skill of the
municipal school administrator including technical skill, human relation skill, and concept
skill with the reliability of 0.93. The statistics used for data analysis were percentage,
arithmetic mean, standard deviation, and t-test at .05 level of the significance.

The findings were as follows:
1. The opinion level of the teachers towards the administration of the

municipal school administrators in Saraburi Province as a whole and all aspects were at
high level. The highest mean was the aspects of technical skills, and followed by the
aspect of human relation skill, while the lowest mean was the aspect of concept skills.

2. The comparisons of the opinion of the teachers were as follows:
2.1 The teachers with different working experience did not have different

opinion towards the administration of the municipal school administrator in Saraburi
Province in overall and each aspect.

2.2 The teachers with different educational level did not have different
opinion towards the administration of the municipal school administrator in Saraburi
Province in overall and each aspect.
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คําสําคัญ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ สงผลกระทบโดยตรงตอวิถีการดํารงชีวิตของคนท่ัวไป การแขงขัน
เพ่ือความอยูรอดของนานาประเทศ มีอัตราสูงข้ึนทุกขณะ ความสําคัญของการพัฒนา
ประเทศจึงมิไดข้ึนอยูกับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกตอไป แตข้ึนอยูกับศักยภาพและคุณภาพ
ของคนเปนสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะท่ี 9 เนนในเรื่อง “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา”การศึกษา จึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะตองพัฒนาประเทศในโลกยุค
ใหมทรัพยากรท่ีสําคัญ คือ ทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูของคนในชาติ เพราะความสามารถ
และศักยภาพในการผลิตของแตละประเทศข้ึนอยูกับองคความรูของคนในชาติ สวนประเทศ
ท่ีพลเมืองมีการศึกษาดียอมไดเปรียบในการแขงขันเสมอ (อํารุง  จันทวานิช และคนอ่ืน ๆ,
2542) การพัฒนาการศึกษาจึง เปนเรื่องสําคัญ ดังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 บัญญัติไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันใน
การเรียน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน
(สุชาติ ทวีพงษ, 2541) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดท่ี 1 บท
ท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการขอ 2 การจัดระบบและกระบวนการศึกษา เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนท่ัวไปใหมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาดังกลาว จึงตองพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถเสียสละอุทิศตน ใหกับงาน เพราะครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะท่ีจัด
ประสบการณการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือสรางสรรคความเปนมนุษย (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2542) ดังนั้น การศึกษาจึงเปนกลไกในการพัฒนาคน เปนเครื่องมือในการเตรียม
คนและสังคมใหพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพซ่ึง
การพัฒนาการศึกษาไดนั้นตองรวมมือกันทุกฝาย โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน หรือองคการ
ผูบริหารโรงเรียนตองมีเทคนิควิธีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ธงชัย สันติวงษ (2537) ใหความเห็นวาองคการตางๆ จะปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจใหสําเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีบุคลากรหลาย
ฝายใหความรวมมือ และทํางานประสานกันอยางดี บุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารงานขององคการก็คือ ผูบริหาร ดังท่ีวา องคการจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใด และจะดําเนินไปโดยไดผลตามวัตถุประสงคมากนอย แคไหนยอมข้ึนอยู กับ
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ความสามารถของผูดํารงตําแหนงฝายบริหาร ในอันท่ีจะจัดกลุมคนเหลานี้ใหมีความรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

การท่ีผูบริหารจะทําภารกิจไดตามเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
จําเปนตองมีความรูความสามารถในเรื่องท่ีอยูในขอบเขตภารกิจเปนอยางดี ซ่ึงโรเบิรต แอล
แคทซ (Robert, 1955) ไดใชวิธีท่ีเรียกวา “สามทักษะ” (Three-Skill Method) วิเคราะห
ความรูความสามารถของผูบริหารวา ผูบริหารจะทําหนาท่ีตนไดดี เพียงใด ประสบ
ความสําเร็จมากนอยกวากันหรือไม ข้ึนอยู กับทักษะ 3 ทักษะ คือ ทักษะทางเทคนิค
(Technical Skill) ทักษะทางมนุษยสัมพันธ (Human Skills) และทักษะทางความคิดรวบ
ยอด (Conceptual Skills) (วิจิตร  ศรีสะอาน, 2532)

ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความหลากหลาย และ
แตกตางกันตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูมีสวน
เก่ียวของวาผูเรียน ทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากโรงเรียน เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว การบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา จึงมีท่ีผูเก่ียวของดวยหลายระดับ ผูบริหารสถานศึกษานับวา เปน
ผูท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชความรูความสามารถในการบริหารงานโดยรูจักใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด อาจกลาวไดวา สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารเปนสําคัญ จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน
พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลางมีประสิทธิภาพต่ํา
เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถไมเพียงพอในการบริหารและดาน
ครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน ไมตรงตามเอกวิชา ขาด
ทักษะการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ขาดความรูความเขาใจระเบียบและการปฏิบัติตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล ครูมีหนี้สินขาดกําลังใจตอการทุมเทเวลาใหกับการเรียนการ
สอน ครูยังขาดความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผูบริหารสถานศึกษา
ยึดความเห็นของตนเองเปนใหญ ใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนนอย ผูบริหาร
สถานศึกษาไมสนใจพัฒนาตนเอง ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผล และผูปกครอง
ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนนอย และยังสอดคลองกับ
ดิเรก  พรสีมา (2542) ไดพบปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการและสาเหตุท่ีทําใหการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิผลต่ําอาจสรุปได ดังนี้ 1) ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารต่ํา
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน (2539) พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมีพ้ืนความรูระดับปริญญาตรีและปฏิบัติราชการเฉลี่ยประมาณ 20-30 ป มีความรู
ความสามารถไมเพียงพอในการบริหาร ผูบริหารยึดตนเองเปนใหญ ใหครูมีสวนรวมในการ
บริหารต่ํา ผูปกครอง ชุมชนไมมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 2) ผูบริหารโรงเรียนไมสนใจ
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พัฒนาตนเอง 3) ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผลผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารสวนใหญมีความคิดวา การตรวจสอบ และการประเมินคือ การจับผิด การตรวจสอบ
และการประเมินผูบริหารโรงเรียนจึงดําเนินการเฉพาะกรณีท่ีมีความผิดชัดเจน หรือเพ่ือเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง การประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานมีคอนขางจํากัด
4) ผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนต่ํา เนื่องจาก
รัฐเขาไปมีบทบาทในการบริหารการศึกษา และบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคอนขางสูง
ท้ังทําหนา ท่ีกํากับบทบาทการบริหาร ไมคอยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมมาก
(กรมวิชาการ, 2544) ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ แตมิใชวาผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษา
ใหประสบความสําเร็จไดเหมือนกัน ทุกคน ซ่ึงเซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni, 1983) ไดเสนอ
แนวคิดวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในโรงเรียนสูความเปนเลิศนั้น จะตองเปนผูมี
ทักษะการบริหาร เพราะผูบริหารโรงเรียนจะสามารถเลือกเนนความสนใจในสิ่งท่ีเปน
ความสําคัญและเปนคานิยมของโรงเรียน ดังนัน้ สมาชิกในโรงเรียนจะมีความเขาใจตรงกันวา
อะไรคือเปาหมายสําคัญของโรงเรียน และทุกคนจะปฏิบัติงานของตนใหบรรลุเปาหมายนั้น
โกศล ใสขาว (2540) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ความคิดเห็นตอทักษะการบริหารท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4 ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารมีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลาง และทักษะ การบริหารของผูบริหารท่ี
สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาคือ ทักษะดานมโนภาพ ดานเทคนิค และ
ดานผูนํา

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใชทักษะทักษะทางเทคนิค
ทักษะทางมนุษยสัมพันธ และทักษะทางความคิดรวบยอด ในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรี เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเพ่ือให
เกิดประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดสระบุรี แตกตางกันตามประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขต

จังหวัดสระบุรีตามความคิดเห็นของครู
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรีตามประสบการณการทํางาน และ
วุฒิการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ครูในโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสระบุรี
ปการศึกษา 2552 ประกอบดวยโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองแกงคอย
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท และเทศบาลตําบลหนองแค จํานวน 19 โรงเรียน จํานวน
533 คน

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตาราง
แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and
Morgan อางถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ, 2548) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95.00 ไดจํานวน
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน  223 คน และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางแตละ
โรงเรียนโดยวิธีการเทียบอัตราสวนดวยการสุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางอยางมีระบบ
(Systematic Random Sampling) โดยเลือกครูทุก ๆ คนท่ี 2 จากบัญชีรายชื่อครูท่ี
ปฏิบัติการสอนของแตละโรงเรียน

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)

ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยประมวลแนวคิดท่ีไดศึกษาวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับทักษะ การบริหารงาน 3 ดาน ตามแนวความคิอของแคทช โดยแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เปนแบบสํารวจรายการเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารงานตามแนวคิดของแคทช
แบบสอบถาม จําแนกได 3 ดาน คือ ดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอดมี
ลักษณะ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert)
แบงเปน 5 ระดับ เทียบตามเกณฑดังนี้
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คะแนน ระดับการบริหารงาน
5 สูงท่ีสุด
4 สูง
3 ปานกลาง
2 ต่ํา
1 ต่ําท่ีสุด

3. การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ ศึกษา

คนควารายละเอียดของเนื้อหาและแนวคิด จากเอกสารงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับทักษะ
การบริหารงาน 3 ดาน ไดแก  ดานเทคนิควิธี ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอด

กําหนดขอบเขตของขอคําถามตามตัวแปรท่ีศึกษา และสรางแบบสอบถาม
โดยมีรายละเอียด  2  ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เปนแบบสํารวจรายการเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) ประกอบดวย

1. ประสบการณทํางาน จําแนกเปน
1.1 ต่ํากวา 10 ป
1.2 ตั้งแต  10 ปข้ึนไป

2. วุฒิการศึกษา จําแนกเปน
2.1 ปริญญาตรี
2.2  สูงกวาปริญญาตรี

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงาน ตามแนวคิดของแคทช
จําแนกเปน 3 ดาน คือ ดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ ดานความคิดรวบยอด

สรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบ  แกไขท้ังดานเนื้อหา  สํานวน  ความชัดเจนและการใชภาษา

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาแลวไป
ใหผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง และประสบการณ
เก่ียวกับการบริหารการศึกษา ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับนิยามศัพทเฉพาะ
แลวนําแบบสอบถามไปปรับปรุง แกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ  ตามไปหาคาความ

เท่ียงตรงของ
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เนื้อหา (Validity) โดยการหาคาดัชนีความพองระหวางขอคําถาม แตละขอกับ
นิยามศัพทเฉพาะ (Index of Congruence หรือ IOC) โดยแปลความหมายของคะแนนดังนี้

+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ

-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
และเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความพองตั้งแต 0.5  ไปใชสวนขอท่ีมีคาดัชนีความพอง

นอยกวา 0.5 นําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2548)
การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแลว ไปทดลองใช (Try-out) กับครูปฏิบัติการสอนท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach, 1984 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2548) ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .93 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองและแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือการนําไปใชการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง

4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 1 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

หาคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย
ขอมูลแบบสอบถามส วน ท่ี 2 วิ เคราะห โดยการหาคา เฉลี่ ย (Mean)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กําหนดเกณฑการแปลความหมายของ
คะแนน โดยใชหลักการของเบส (Best, 1997 อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร, 2538) ซ่ึงแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนี้

คาเฉลี่ย ระดับการบริหารงาน
4.51 - 5.00 สูงท่ีสุด
3.51 - 4.50 สูง
2.51 - 3.50 ปานกลาง
1.51 - 2.50 ต่ํา
1.00 - 1.50 ต่ําท่ีสุด

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
หรือมัชฉิม เลขคณิต (Arithmetic mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
หรือ S.D.) การทดสอบคาที แบบเปนอิสระตอกัน (t - test : Independent)
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ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรี ตามตําแหนงประสบการณการทํางาน
และวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

1. การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรี
ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยทักษะดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดแก
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานความคิดรวบยอด มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นครู พบวา
2.1 ครูท่ีมีประสบการณทํางานต่ํากวา 10 ป และตั้งแต 10 ป ข้ึนไป มีความ

คิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน

2.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในเขต

จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นครู มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
ระดับความคิดเห็นของครู ตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล

ในเขตจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับสูงโดยทักษะดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ไดแก ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานความคิดรวบยอดมีคาเฉลี่ยต่ําสุดซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของกฤษณะ สุพงศ (2543) ท่ีไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน การบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร มีทักษะการบริหาร อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ สมศักดิ์
ดานเดชา (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน และประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา การบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับต่ําเชนกัน
ทักษะดานเทคนิค มีระดับการบริหารงานทุกขออยูในระดับสูง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง อันดับแรก
ไดแก ผูบริหารมีการนําเสนอขอมูลขาวสารของโรงเรียนตอชุมชนเพ่ือการประชาสัมพันธใหทราบ
กันอยางท่ัวถึง ผูบริหารมีวิธีการใชทรัพยากรในการบริหารงานอยางประหยัด ใหมีความคุมคาตอ
การพัฒนาคุณภาพของงาน  และประสานความรวมมือกับผูปกครองเพ่ือรวมกันพัฒนาในการจัด
การศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก การสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือนํามาใชปรับปรุง
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คุณภาพงานทางการศึกษา ท้ังนี้ อาจเปนเพราะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมออีก ท้ังไดบรรจุหลักสูตร
การฝกอบรมทักษะการบริหารงานท้ัง 3 ดาน คือ ดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ และ
ดานความคิดรวบยอด ตามแนวแคทซ เม่ือผูบริหารท่ีเขาสูตําแหนงใหมๆ จะมีความรู
ความสามารถความชํานาญการ และมีความคิดใหมๆ ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหารจัดการดานการจัดการศึกษา ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะเห็นวา
ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารงานกอใหเกิดประสิทธิภาพ ในยุคของการปฏิรูป
การศึกษา มีปจจัยสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูคือ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และการมีสวนรวมในการบริหารงาน มีการประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนตอชุมชนให
ทราบกันอยางท่ัวถึงคุณลักษณะในการสงเสริมประชาธิปไตย ใชเหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมศรี รีรานนท (2539) ไดทําวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชทักษะทางการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัย พบวา การใชทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทักษะดานเทคนิค ไดแก การนําหลักสูตรไปใช การสั่งการ
และการจัดขอมูลสารสนเทศมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ระดับการ
บริหารงานทุกขออยูในระดับสูง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงอันดับแรก ไดแก ผูบริหารใหโอกาสแก
บุคลากรในการนําเสนอผลงานหรือแสดงความคิดเห็น ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียม  และสามารถปรับตนเองใหเขากับบุคคลอ่ืนไดเปนอยางดีตาม
สถานการณ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูสวนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ความแตกตางกันใน
เรื่องความรูของครูผูสอนจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูบริหารยังไมรับฟงความคิดเห็น และเปด
โอกาสใหครูผูสอน มีสวนรวมในการตัดสินใจมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนสาร
บัลลังกปทมา (2552) ไดทําการวิจัย เรื่อง การใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม ทักษะดานมนุษยสัมพันธ พบวา
ผูบริหารสามารถบูรณาการความคิดของบุคลากรไปใชในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ทักษะดานความคิดรวบยอด ระดับการบริหารงานทุกขออยูในระดับสูง ขอท่ีมี
ระดับคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีการแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม ๆ อยางหลากหลายในโอกาส
ตาง ๆ  มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก มีการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคขอบขายของงาน เพ่ือการ
ปฏิบัติใหบรรลุผลไดอยาง มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหความสัมพันธของระบบตาง ๆ
ภายในโรงเรียน ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูสวนมากมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป
ความแตกตางของประสบการณการทํางาน จึงสงผลผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

207

ในจังหวัดสระบุรี มีการตัดสินใจในการเสนอความคิดเห็น หรือแนวคิดใหมๆ ในโอกาสตางๆ
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธนสาร บัลลังกปทมา (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชทักษะ
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวา ทักษะดานความคิดรวบยอด ผูบริหารสามารถคิดคนและพัฒนานวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

การเปรียบเทียบความคิดเห็นครู พบวา ครูท่ีมีประสบการณทํางาน และวุฒิ
การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในเขตจังหวัด
สระบุรี โดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะทุกคนตองผานเกณฑ
การอบรมเขาตามหลักสูตรของคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) ท้ังครูท่ีดํารงตําแหนง
ผูบริหารแลว และผูบริหารท่ีเขาสูตําแหนงใหม เม่ือมาปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษาก็ตองปฏิบัติ
หนาท่ีตามหลักภารกิจ 4 งาน ไมวาจะเปนสถานศึกษาระดับอําเภอ หรือสถานศึกษาระดับ
จังหวัด ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารท่ัวไป ดวยเหตุนี้จะเห็นวาปจจัยเบื้องตนไมแตกตางกัน จึงไมไดเปรียบกัน
มากนักดังนั้น สังกัดหนวยงานแตละจังหวัดของสถานศึกษา จึงไมมีผลตอการใชทักษะของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ดานเดชา
(2543) ทําการวิจัย เรื่อง ทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหาร งานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก และ
เม่ือเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารตามตัวแปร ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในตําแหนงท่ีตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ของซิมสัน (Simpson, 2005) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการรับรูของคณะวิชา ท่ีมีตอ
สมรรถนะในการบริหารท่ีจําเปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขอคนพบจากงานวิจัย คือ
ตัวแปร ดานอายุ มีผลตอการรับรูของคณะในเรื่องทักษะ และสมรรถนะในการบริหาร
ตัวแปรดานเพศไมมีความแตกตางกัน ระดับความรูไมมีความแตกตางกัน สถานภาพ
การสมรสไมมีความแตกตางกันในการรับรูทักษะและสมรรถนะในการบริหารสถานภาพ
การครอบครองท่ีดินไมมีความแตกตาง และตัวแปรดานชาติพันธไมมีความแตกตางกัน
ในการรับรูท่ีมีตอทักษะ และสมรรถนะในการบริหาร
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอจากผลการวิจัย
1. ทักษะดานเทคนิค ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการทําวิจัยเพ่ือนําผลมาใชปรับปรุง

คุณภาพงานทางการศึกษา ควรมีการกํากับ ติดตาม นิเทศงานวิชาการอยางมีระบบ และ
ควรจัดทําสถิติ สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน

2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารควรสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรควรเขาใจและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล และควรรับฟงความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะของบุคลากร

3. ทักษะดานความคิดรวบยอด ผูบริหารควรการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ขอบขายของงาน เพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรรูถึงความตองการ
ทางการศึกษาของชุมชน และควรมีการวิเคราะหความสัมพันธของระบบตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยการมีสวนรวมในการบริหารงานของผูบริหารและครูผูสอน

เฉพาะดาน และรายดาน เพ่ือนําขอมูลมาใชในการจัดการจัดการศึกษาตอไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่อง ความตองการมีสวนรวมของชุมชนตอการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา เชน โรงเรียนท่ีถายโอนจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ มาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงเรียนเทศบาลท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน เชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี เปนตน แลวนําผลการวิจัยมาสังเคราะหรวมกัน
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

THE DEVELOPMENT OF A LEARNING MANAGEMENT MODEL
TO DEVELOP THE ESSENTIAL MATHEMATICAL PROCESS

FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
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1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาและวิ เคราะหองคประกอบของ

กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือนําเสนอรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และเพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญ
ทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 เปนการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
ระยะท่ี 2 เปนการเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และระยะท่ี 3 เปนการศึกษาผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองสอนคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใน
โรงเรียนวัดถนน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปการศึกษา 2555
จํานวน 26 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10
แผน ในแตละแผนมีข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรูดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ
ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันท่ี 4
ข้ันอภิปรายและวางแผนแกปญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล  ข้ันท่ี 6
ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ  ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุป และข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช
แบบทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร จํานวน 6 ชุด แตละชุดวัดกระบวนการ
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แกปญหาและการใหเหตุผลในดานการทําความเขาใจปญหา การวางแผน การแกปญหา
การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การจําแนก การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธและการนําไปใช และการวิเคราะห ผูวิจัยทดลองสอนเปนเวลา 10 สัปดาห
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 30 ชั่วโมง การทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร
ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนทุก 2 สัปดาห รวมจํานวน 6 ครั้ง สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated Measure ANOVA)

ผลการวิจัยพบวา
1. กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดแก

กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผล และองคประกอบของกระบวนการ
แกปญหาท่ีสําคัญแบงเปน 4 ดาน คือ 1) การทําความเขาใจปญหา 2) การวางแผนการ
แกปญหา 3) การดําเนินการตามแผน 4) การตรวจสอบ องคประกอบของกระบวนการให
เหตุผลท่ีสําคัญแบงไดเปน 4 ดาน 1) การจําแนก 2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยง
ความสัมพันธและการนําไปใช และ 4) การวิเคราะห

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย (1) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ
(2) วัตถุประสงคของรูปแบบ (3) กระบวนการเรียนรู 9 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอ
สถานการณ ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจ
สถานการณ ข้ันท่ี 4 ข้ันอภิปราย และการวางแผนแกปญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหา
และใหเหตุผล  ข้ันท่ี 6 ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุป และ ข้ันท่ี 9
ข้ันประเมินผลและนําไปใช และ(4) ความคาดหวังท่ีนักเรียนจะไดรับจากการเรียนตาม
รูปแบบนี้

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนากระบวนการแกปญหาและ
กระบวนการใหเหตุผลสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study and analyze the

elements of essential mathematical Process for elementary school students
2) to propose the learning management model to develop the essential
mathematics processing for elementary school students and 3) to study the
results of learning management model to develop the essential mathematics
process for elementary school students. The research operations were
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divided to 3 stages, the first stage; to study and analyze the elements of the
essential mathematical Process using factor analysis. The second stage; to
propose a Learning management model to develop the essential
mathematics processing for elementary school students and the third stage;
to study the results of learning model to develop the essential mathematical
processing for Elementary School Students. The 26 samples of treatment
group were Prathomsuksa 6 students in the academic year 2012 of
Watthanon School under the Jurisdiction of the Ang Thong Office of
Educational Service Area. The tools used to collect data were 10 learning
programs which each program included 9 steps of learning process as
follows: step 1 situation display, step 2 situation connection, step 3 situation
comprehension, step 4 discussion and problem solving planning, step 5
decision making and reasoning, step 6 inspection, step 7 skill practice, step 8
conclusion and step 9 evaluation and application. Besides, used the 6 tests
were used to measure mathematical process which each test included
problem solving process and reasoning, problem comprehension, problem
solving planning, implementation, inspection, discrimination, comparison,
relation connection and application and analysis. The experiment employed
10 weeks, 3 hours per week totally 30 hours. The pretest-posttest of
mathematical process were operated every 2 weeks, totally 6 times. The
statistics used to analyze data was repeated measure ANOVA.

The findings were as followed:
1. The essential mathematical process for elementary school

students were problem solving and reasoning. The key elements of the
problem solving were (1) problem comprehension (2) problem solving
planning, (3) implementation (4) inspection. The key elements of the
reasoning were (1) discrimination (2) comparison (3) relation connections and
application and (4) analysis.

2. The learning management model to develop mathematical
process for elementary school students 9 consisted of steps; step 1 situation
display, step 2 situation connection, step 3 situation comprehension, step 4
discussion and problem solving planning, step 5 decision making and
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reasoning, step 6 inspection, step 7 skill practice, step 8 conclusion and step
9 evaluation and application.

3. The results of using learning management model to develop the
essential mathematics process for elementary school students revealed that
according to the statical analysis, the problem solving process and reasoning
were increased significally at the level of .05.

คําสําคัญ
รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร
ประถมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
คณิตศาสตรเปนวิชาสําคัญมากในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 เนื่องจากเปนวิชาท่ีชวยใหเยาวชนของชาติสามารถนําผลการเรียนรูทาง
คณิตศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
ศิลปวิทยาการท้ังหลาย นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนวิชาท่ีชวยใหผู เรียนมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และชวยเสริมสรางคุณลักษณะดานการสังเกต ความมีสมาธิ
ความประณีต ความแมนยํา ความละเอียดรอบคอบถ่ีถวน ตลอดจนการตัดสินใจท่ีดี
(วรรณี โสมประยูร, 2541) ดังนั้นคณิตศาสตรจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
มนุษยเพราะความสามารถทางคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหคิดไดอยางมี
ระบบ มีเหตุผล และสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากความสําคัญของคณิตศาสตรท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพมนุษย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหคณิตศาสตรเปนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ซ่ึงเนนใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดการคํานวณ สามารถ
นําคณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ ในการดํารงชีวิต โดยมีความมุงหวัง
ใหเกิดคุณภาพกับผูเรียนคือ ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูล และความนาจะ
เปนพรอมท้ังสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตไดมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ี
จําเปน ในดานความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล
การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ
ตลอดจนมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ
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มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง พรอมท้ังตระหนักในคุณคา และมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

เม่ือพิจารณาคุณภาพผูเรียน เม่ือจบการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา เปาหมายสําคัญท่ีสุด
คือ ใหผูเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร ดานการคิดคํานวณ การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ซ่ึงความสามารถทางคณิตศาสตรดังกลาวจําเปนตองใชกระบวนการทาง
คณิตศาสตรอันไดแกกระบวนการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการเชื่อมโยงความรู และความคิดริเริ่มสรางสรรค

กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญจําเปนตองฝกฝนใหผูเรียนทุกคน
สามารถคิดอยางมีเหตุผล แกปญหาได สื่อความหมาย และรูจักตัดสินใจอยางฉลาด เพ่ือนํา
ทักษะนี้ไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน (สิริพร ทิพยคง, 2550)

กระบวนท่ีเปนเครื่องมือในการเรียนรูคณิตศาสตรนั้นสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NCTM) ไดเสนอมาตรฐาน และหลักการสําหรับคณิตศาสตรใน
โรงเรียนข้ึนมาเพ่ือใชเปนกลยุทธในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร มาตรฐานท่ี
NTCM เสนอมีท้ังหมด 10 มาตรฐาน และ 5 มาตรฐานแรกเปนเปาหมายท่ีเปนเนื้อหา
คณิตศาสตรไดแก จํานวน และการดําเนินการ (Number and Operations) พีชคณิต
(Algebra) เรขาคณิต (Geometry) การวัด (Measurement) และการวิเคราะหขอมูล และ
ความนาจะเปน (Data Analysis and Probability) สวนอีก 5 มาตรฐานเปนมาตรฐาน
ดานกระบวนการท่ีชวยทําความเขาใจคณิตศาสตร ไดแก การแกปญหา (Problem Solving)
การใหเหตุผล และการพิสูจน (Reasoning and Proof) การเชื่อมโยง (Connection)
การสื่อสาร (Communication) และการสื่อความหมาย (Representation) สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดทักษะเรื่อง ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทางคณิตศาสตรในสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากนักการศึกษาคณิตศาสตรตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาและสงเสริม

กระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีกลาวมานี้จึงมีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือ
ชวยการเรียนรูคณิตศาสตร เปนกระบวนการสําคัญในการสรางความรูความเขาใจทาง
คณิตศาสตรซ่ึงจะเห็นไดวาในขณะท่ีนักเรียนแกปญหาจะเกิดความรูความเขาใจมากข้ึน
เนื่องจากคณิตศาสตรสรางดวยหลักเหตุและผล การใหเหตุผลและการพิสูจนจึงชวยใหเขาใจ
คณิตศาสตรอันประกอบดวยเหตุและผลเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้เม่ือพิจารณาสาระการเรียนรู
ตางๆ ของคณิตศาสตรจะพบวาคณิตศาสตรมีการเชื่อมโยงระหวางสาระท้ังภายในวิชา และ
ภายนอกวิชาท้ังกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว การสรางความเชื่อมโยงจึงชวย
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ใหเขาใจคณิตศาสตรซ่ึงมีความเชื่อมโยงมากข้ึน ในเรื่องการสื่อสารจะชวยทําใหแนวคิดทาง
คณิตศาสตรตางๆ มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน และสุดทายการสื่อความหมาย
จะชวยใหแนวคิดตางๆ เปนรูปธรรมจึงทําใหมีความสามารถทางคณิตศาสตรเชนกัน

ดังนั้นในการจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองเนนพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร
ครูผูสอนตองจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ รูจักใชกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผลมีกระบวนการแกปญหา การเชื่อมโยงความรู การสื่อสาร ทักษะการสื่อความหมาย
และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 24 (2) การจัดกระบวนการเรียนรูให
สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน และแกปญหา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2545)

จากการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปการศึกษา 2551-2553
พบวา คณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในระดับประเทศไดคาคะแนนเฉลี่ยรอย
ละ 32.66, 26.05 และ 24.18 ตามลําดับ ในระดับจังหวัดอางทองไดคาคะแนนเฉลี่ย
34.80, 28.22 และ32.54 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง, 2554)

เม่ือพิจารณาเฉพาะสมรรถภาพดานกระบวนการทางคณิตศาสตรไดคาคะแนน
เฉลี่ยรวมรอยละ 34.20 ซ่ึงผลการประเมินดังกลาวอยูในระดับตองปรับปรุง

จากการสํ ารวจขอ มูลครูผู สอนคณิตศาสตร ในจั งหวัดอ า งทอง พบว า
ความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนมีความเก่ียวของกับกระบวนการทางคณิตศาสตร
และกระบวนท่ีเก่ียวของมากท่ีสุด ไดแก กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล
ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ป 2553 ในระดับประเทศดาน
กระบวนการทางคณิตศาสตร มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหาไดคาคะแนน
เฉลี่ย 44.56  มาตรฐาน ค. 6.2 มีความสามรถในการใหเหตุผลไดคาคะแนนเฉลี่ย 36.65
และในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง ความสามารถในการแกปญหา และการใหเหตุผลได
คาคะแนนเฉลี่ย 44.07 และ 36.12 และการสํารวจสภาพปญหาดานกระบวนการทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2554 พบวา นักเรียนมี
กระบวนการแกปญหาไดคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 37.35 และมีกระบวนการใหเหตุผลไดคา
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 19.55 และจากการตอบแบบสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในจังหวัดอางทอง ปการศึกษา 2554 พบวา เทคนิค การสอนของครู
ดานการใชรูปแบบการสอนท่ีเนนใหนักเรียนแกปญหาและใหเหตุผลอยูในระดับนอย รอยละ
5.88 ซ่ึงจะนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตอไป
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จากผลการวิจัยการวิเคราะหองคประกอบกระบวนการแกปญหาและการให
เหตุผล จากการตอบแบบสอบถามของครูผูสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาในจังหวัด
อางทอง พบวา  องคประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการแกปญหาประกอบดวย 1) การทํา
ความเข า ใจปญหา 2 )  การวางแผนการแกปญหา 3)  ก ารดํ า เนินการตามแผน
4) การตรวจสอบองคประกอบกระบวนการใหเหตุผล  ประกอบดวย 1) การจําแนก
2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธและการนําไปใช และ4) การวิเคราะห
ซ่ึงองคประกอบดังกลาวจะนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตอไป

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะชวยพัฒนากระบวนการแกปญหา
และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติในการแกปญหาและการใหเหตุผลอยางเหมาะสม จากปญหาดังกลาวและจาก
ขอมูลการวิจัยสํารวจสภาพปญหานักเรียน ครูผูสอนคณิตศาสตรทําใหพบวา นักเรียนขาด
กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับประถมศึกษา อันไดแก
กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผล

โจทยวิจัย/ ปญหาวิจัย
1. กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามี

อะไรบาง
2. จะพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาไดอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. เพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทาง

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
3. เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญ

ทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการสําคัญทาง

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 2 ข้ันตอน
ตอนท่ี 1 เปนวิจัยสํารวจกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา และสํารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
โดยดําเนินการดังนี้

1. จัดประชุมสัมมนา (Focus Group) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิคือ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอนคณิตศาสตร และนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรู คณิตศาสตร  สู ง  ปานกลาง และต่ํ าจํ านวน 17 คน
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนและครูผูสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดอางทอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวนกลุมละ 400 คน โดยการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามดานทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามี 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือ
ศึกษาสภาพปญหา และกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาสําหรับใช
ในการจัดประชุมสัมมนา ซ่ึงเปนขอคําถามท่ีใหผูเขาประชุมสัมมนา อภิปราย สรุป ฉบับท่ี 2
แบบสอบถามสําหรับครูเพ่ือสอบถามการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดานกระบวนการ
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ฉบับท่ี 3 แบบสํารวจกระบวนการทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบสํารวจนี้ ใหครูจัดลําดับทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาใหใสหมายเลข 1-4
เรียงลําดับความสําคัญมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ฉบับท่ี 4 แบบทดสอบวัดกระบวนการท่ี
สําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดแก กระบวนการแกปญหา
และการใหเหตุผล แบบทดสอบฉบับนี้ เปนขอสอบแบบอัตนัยจํานวน 2 ขอ  ท่ีวัด
กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผลจากสถานการณท่ีกําหนดให เครื่องมือวิจัยท้ัง
4 ฉบับ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ภาษาท่ีใช และนํามาปรับปรุงแกไข
ดานความสอดคลองของการใชภาษาแลวนําไปใชกับกลุมทดลองท้ัง 2 กลุม เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหผล โดยหาคาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ
เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
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ตอนท่ี 2 กระบวนการวิจัยสํารวจเพ่ือคนหาองคประกอบของกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ดานการแกปญหาและการใหเหตุผล ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ เปน
แบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับประกอบดวย กรอบแนวคิดในการทําวิจัย ผูวิจัยไดสังเคราะห
แนวความคิดของโพลยา (Polya, 1957) แนวคิดของบลูม (Bloom, 1959) และแนวคิดของ
มารซาโน (Marzano, 2001) เปนกรอบแนวคิดไดองคประกอบกระบวนการแกปญหา และ
การใหเหตุผลดังนี้ องคประกอบกระบวนการแกปญหามี 4 ดาน  คือ 1) การทําความเขาใจปญหา
2) การวางแผนการแกปญหา 3) การดําเนินการตามแผน และ 4) การตรวจสอบ และองคประกอบ
การใหเหตุผล มี 4 ดาน คือ 1) การจําแนก 2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ และ
การนําไปใช และ 4) การวิเคราะห  ผูวิจัยนําองคประกอบเหลานี้ไปสรางแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1
เปนแบบสอบถามท่ีนําทฤษฎี แนวคิด หลักการ ดานกระบวนการแกปญหา และกระบวนการ
ใหเหตุผลมาสรางเปนขอคําถามไปสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ จํานวน 15 คนเพ่ือยืนยันองคประกอบดานการกระบวนการแกปญหาและ
การใหเหตุผล ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษาดานกระบวนการแกปญหา และการใหเหตุผล จํานวน 400 คน ฉบับท่ี 3
แบบทดสอบวัดกระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผลของนักเรียนใน ดานการ
ทําความเขาใจปญหา การวางแผนการแกปญหา การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ
และองคประกอบการใหเหตุผล ในดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธและการนําไปใช และการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ แกไขปรับปรุง นําไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล โดยใชเทคนิค
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) สรุปผลการวิเคราะหขอมูล นําไปพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล

ระยะท่ี 2 เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยดําเนินการดังนี้

1. สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีพัฒนากระบวนการแกปญหา
และการใหเหตุผล โดยนําองคประกอบสําคัญท่ีไดจากการศึกษาไวในระยะท่ี 1 ตอนท่ี 2 มา
จัดเรียงลําดับเขียนรายละเอียดในแตละองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยได
รางรูปแบบไว 3 รูปแบบ ตรวจสอบยืนยันโดยผูเชี่ยวชาญ  ดวยคาดัชนีความสอดคลอง
ประเมินความเหมาะสมของขอมูล ข้ันตอน กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล นําไป
ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญไดรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีประกอบดวย ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรูปแบบ กระบวนการเรียนรู 9 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ
ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันท่ี 4
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ข้ันอภิปรายและการวางแผนแกปญหา ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล ข้ันท่ี 6
ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ  ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุปและข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช
และความคาดหวังท่ีนักเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบนี้

2. นํารูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีพัฒนากระบวนการแกปญหาและ
การใหเหตุผลไปสรางแผนการจัดการเรียนรู ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองดาน
เนื้อหา ดานกระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผล กระบวนการเรียนรู และดาน
การวัดผลประเมินผล นําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 แผน เพ่ือตรวจสอบ
ดานภาษา เวลา กิจกรรมการเรียนรู นําผลมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหแผนการจัดการเรียนรูมี
ความสมบูรณ เพ่ือพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาและการใหเหตุผล
ตอไป

ระยะท่ี 3 เปนการศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการ
ทางคณิตศาสตรท่ีสําคัญสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยดําเนินการดังนี้

1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองสอน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใน
โรงเรียนวัดถนน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ปการศึกษา 2555
จํานวน 26 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10 แผน ในแตละแผนมีข้ันตอนการจัดกระบวนการ
เรียนรูดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ
ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันท่ี 4 ข้ันอภิปรายและวางแผนแกปญหา ข้ันท่ี 5 ข้ัน
ตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล ข้ันท่ี 6 ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุป
และข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช

2.2 แบบทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร จํานวน 6 ชุดแตละชุดวัด
กระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผลในดานการทําความเขาใจปญหา การวางแผน
การแกปญหา การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การจําแนก การเปรียบเทียบ
การเชื่อมโยงความสัมพันธและการนําไปใช และการวิเคราะห

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้
3.1 ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดกระบวนการแกปญหา และการให

เหตุผล
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3.2 ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนใชเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ
3 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 30 ชั่วโมง ทดสอบวัดกระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผล
ของนักเรียนทุก 2 สัปดาห

4. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย
กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลของนักเรียนกลุมทดลอง กอนทดลอง
สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 4 สัปดาหท่ี 6 สัปดาหท่ี 8 และ สัปดาหท่ี 10 โดยใชดวยสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated Measure ANOVA)

ผลการวิจัย
1. การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญ

ทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเปนการวิจัยและพัฒนา (Research R &
D Development) มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการ
สําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวากระบวนการสําคัญทาง
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดแก  กระบวนการแกปญหาและ
กระบวนการใหเหตุผล  และองคประกอบของกระบวนการแกปญหาท่ีสําคัญแบงเปน 4 ดาน
คือ 1) การทําความเขาใจปญหา 2) การวางแผนการแกปญหา 3) การดําเนินการตามแผน
4) การตรวจสอบ  องคประกอบของกระบวนการใหเหตุผลท่ีสําคัญแบงไดเปน 4 ดาน
1) การจําแนก 2) การเปรียบเทียบ 3) การเชื่อมโยงความสัมพันธและการนําไปใช
4) การวิเคราะห

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ
วัตถุประสงคของรปูแบบ กระบวนการเรียนรู 9 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ
ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันท่ี 4
ข้ันอภิปรายและการวางแผนแกปญหา  ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล  ข้ันท่ี 6
ข้ันตรวจสอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุปและข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช
และความคาดหวังท่ีนักเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนากระบวนการแกปญหา และ
กระบวนการใหเหตุผลสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ผลของการทดลองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการ

สําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสูงข้ึนในภาพรวมทุกๆ ดาน ท้ังนี้
เนื่องมาจาก

1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ท่ี พัฒนากระบวนการทาง
คณิตศาสตรเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพเพราะไดมีการปรับปรุงและหาคุณภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญ การจัดกระบวนการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปลายเปดท่ีเปด
โอกาสใหนักเรียนไดแสดงแนวคิดในการแกปญหาอยางมีเหตุผล และนักเรียนมีการฝก
กระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผลท่ีหลากหลายจากสถานการณปญหาตางๆ
ตามลําดับข้ันตอนคือ ข้ันท่ี 1 ข้ันเสนอสถานการณ นักเรียนศึกษาสถานการณท่ีกําหนดโดย
การอานพรอมทบทวนความรูเดิม และสถานการณเปนสถานการณท่ีทาทายใหนักเรียน
ตองการแกปญหา ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางความเชื่อมโยงสูสถานการณ ครูชี้แนะ เชื่อมโยงเรื่องราว
ตางๆ สูสถานการณนั้นๆ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการแกปญหา และการใหเหตุผล
ประกอบ ข้ันท่ี 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ครูกระตุนใหนักเรียนไดอาน ครูตั้งคําถามให
นักเรียนคิด วิเคราะห แยกแยะ แจกแจงรายละเอียด ข้ันท่ี 4 ข้ันอภิปราย และวางแผนการ
แกปญหา ครูกระตุนใหนักเรียนพิจารณา เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลในสถานการณ
พรอมท้ังชี้แนะแนวทางในการแกปญหานั้นอยางมีเหตุผล ข้ันท่ี 5 ข้ันตัดสินใจแกปญหาและ
ใหเหตุผล เปนการลงมือปฏิบัติจริงในการแกปญหา ครูกระตุนใหนักเรียนใชวิธีการท่ีแปลก
ใหม พรอมท้ังคอยชวยเหลือนักเรียนอยูตลอดเวลาเม่ือนักเรียนตองการความชวยเหลือ ข้ันท่ี
6 ข้ันตรวจสอบผลการแกปญหา พรอมเสนอผลงานครูจะตั้งคําถามถามนักเรียนใหอธิบาย
วิธีการคิด ความสมเหตุสมผลของคําตอบ ข้ันท่ี 7 ข้ันฝกทักษะ เปนการเพ่ิมพูนประสบการณ
ใหนักเรียนไดพบสถานการณท่ีแปลกใหม ฝกใหมีความชํานาญ คลองแคลวในกระบวนการ
แกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลมากข้ึน ข้ันท่ี 8 ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
หลักการ วิธีการ และข้ันตอนการแกปญหา พรอมแสดงเหตุผล ข้ันท่ี 9 ข้ันประเมินผลและ
นําไปใช ครูประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาของนักเรียนท่ีหลากหลาย พรอมท้ัง
ฝกฝนใหนักเรียนไดพบสถานการณท่ีหลากหลายข้ึน ซ่ึงข้ันตอนการจัดการเรียนรู ท้ัง 9
ข้ันตอน เปนการบูรณาการ นําแนวคิดจากทฤษฎีแนวคิดในกระบวนการแกปญหาอยางมี
เหตุผลของโพลยา (Polya, 1957) แนวคิดของบลูม (Bloom, 1959) และแนวคิดของมารซา
โน(Marzano, 2001) ท่ีเนนกระบวนการคิดการแกปญหาอยางมีเหตุผลตามลําดับข้ันตอน
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จะเรียงลําดับแนวคิดกระบวนการท่ีเปนลําดับข้ันไปสูกระบวนการ
แกปญหาอยางมีเหตุผล
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1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการแกปญหา และกระบวนการ
ใหเหตุผลในแตละแผนการจัดการเรียนรู จะมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนา
กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลในดานการทําความเขาใจปญหา
การวางแผนการแกปญหา การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การจําแนก
การเปรียบเทียบ และการวิเคราะห โดยกําหนดสถานการณใหนักเรียนดําเนินการแกปญหา
และการใหเหตุผล ตามลําดับข้ัน ข้ันตอนการฝกกิจกรรมจะเปนลักษณะปลายเปด
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงชัย อักษรคิด (2553) ท่ีพัฒนารูปแบบเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถทางการสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษา
ครู และงานวิจัยของ ปยะนาถ เหมวิเศษ (2551) ท่ีสรางกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท่ีเลือกใชกลยุทธในการแกปญหาท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมสรางความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 นอกจากนี้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีพัฒนากระบวนการแกปญหา และกระบวนการใหเหตุผลนี้เนน
การฝกทักษะเพ่ือใหนักเรียนเกิดความคลองแคลว ชํานาญในการแกปญหาท่ีเปนระบบ
(ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544)

1.3 กระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลของนักเรียนหลังการจัด
กระบวนการเรียนรูทุก 2 สัปดาห จํานวน 6 ครั้ง สูงข้ึนทุกครั้ง ท้ังนี้เนื่องจาก

1) การจัดกระบวนการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูไดจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะบอยๆและครูคอยกระตุนใหนักเรียนคิด พรอมท้ังใหอิสระทาง
ความคิดในการแกปญหา สถานการณปญหาเปนปญหาท่ีนักเรียนคุนเคย และสนใจ นักเรียน
ไดฝกฝนกระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลเปนประจําอยางตอเนื่อง และไดมี
การวัดและประเมินผลเปนระยะอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สิริพร ทิพยคง
(2550) เม่ือนักเรียนไดฝกฝนกระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลควรมีการวัด
และประเมินผลอยางตอเนื่องดวย

2) กระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึน ท้ัง
9 ข้ันตอน นักเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหา การใหเหตุผลอยางเปนข้ันตอนจากสถานการณ
ท่ีหลากหลายและฝกเปนประจํา มีการ แยกแยะจําแนกรายละเอียดของสถานการณปญหา
อยางมีเหตุผล รูจักวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบทําใหนักเรียนมีกระบวนการ
แกปญหาและการใหเหตุผลสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550)
ท่ีกลาววา นักเรียนควรมีโอกาสพัฒนากระบวนการแกปญหาท่ีมีความซับซอน ท้ังท่ีเปน
รูปธรรม นามธรรมอยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะ
1. ผลงานวิจัยเรื่องนี้สามารถพัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาไดแกกระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลในดาน
การทําความเขาใจปญหาการวางแผนการแกปญหา การดําเนินการตามแผน และการ
ตรวจสอบ การใหเหตุผล ในดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความสัมพันธ
และการนําไปใช และการวิเคราะห สูงข้ึน เม่ือนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ
เรียนรูดังนั้น ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของทางการศึกษา ควรสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนได
ใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยนําไปจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการแกปญหา และกระบวนการแกปญหาของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอไป

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีพัฒนาข้ึน ทําใหนักเรียนมีกระบวนการ
คิดท่ีเปนระบบ เปนลําดับข้ันตอน สามารถคิดวิเคราะห จัดประเภท แยกแยะรายละเอียด
และสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล และสามารถสรุปเปนหลักการได ดังนั้น
ครูผูสอนควรนําแนวคิดไปปฏิบัติในชั้นเรียนเพ่ือท่ีจะทําใหนักเรียนมีกระบวนการแกปญหา
และกระบวนการใหเหตุผลท่ีสูงข้ึน

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนากระบวนการแกปญหา และกระบวนการให
เหตุผล ทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในสถานการณปญหาตางๆ ท่ีหลากหลาย และ
สามารถใชกระบวนการแกปญหาและการใหเหตุผล ในชีวิตประจําวันได ดังนั้นครูผูสอนควร
นําแนวคิดไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือท่ีจะทําใหนักเรียนมีกระบวนการแกปญหา และ
กระบวนการใหเหตุผลท่ีสูงข้ึน

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
ทรงชัย  อักษรคิด. (2553). การพัฒนารูปแบบเพ่ือเสริมสรางความสามารถทางการสอน

การแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาครู.
วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ทิศนา  แขมมณี. (2550). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกท่ีหลากหลาย. พิมพครั้งท่ี 4.
กรุงเทพฯ: แอคทีฟเพรินท.



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

155

ปรีชา  เนาวเย็นผล. (2544). กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชการแกปญหา
ปลายเปดสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

ปยะนาถ  เหมวิเศษ. (2551). การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีเลือกใช
กลยุทธในการแกปญหาท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการ
แกปญหาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3. วิทยานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

วรรณี  โสมประยูร. (2541). วิธีสอนแบบวรรณี. กรุงเทพฯ: แซกโฟรฟริ้นติ้ง.
สิริพร  ทิพยคง. (2550). ฝกคิด...คณิตศาสตร (Mathematical Thinking). กรุงเทพฯ:

พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). แนวทางการวัดผลประเมินผลใน

ช้ันเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัศดุภัณฑ (ร.ส.พ.).

Ausubel, D. P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning.
New York: Gruner & Stratton.

Bloom, B. S. (1959). Taxonomy of educational objectives : the
classification of educational goals. New York: David McKay.

Marzano, R. J. (2001). Designing A New Taxonomy of Educational
objectives. California: Corwin Press, Inc.

Piaget, J. (1972). The Psychology of Intelligence. New Jersey: Littlefield.
Polya. (1957). How to Solve II. New Jersey: Princelon University.



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL EDUCATION
QUALITY ASSURANCE OF AIR TECHNICAL TRANING SCHOOL UNDER

THE DIRECTORATE OF EDUCATION AND TRAINING COMMAND

สมศิริ จติรประเสริฐ เกษมชาติ นเรศเสนีย และบุญเลิศ ไพรินทร
Zomsiri jitprasert, Kasemchart Naressenie and Boonlert Pairindra

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยายาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

_______________________________

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล และระดับปจจัย
องคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 2) ศึกษาประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนจาอากาศ 3) เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจาอากาศ การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษา
กลุมตัวอยาง จํานวน 206 คน ขนาดกลุมตัวอยางไดมาดวยการคํานวณตามสูตรของทาโร
ยามาเน และเลือกมาแบบเจาะจงจากกลุมประชากรท่ีเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
ราชการ ของโรงเรียนจาอากาศจํานวน 426 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติ
เชิงพรรณา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติพิสูจนสมมติฐานคือ
ทดสอบที และทดสอบเอฟ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน

ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ชั้นยศ การศึกษา ท่ีแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีไมตางกัน ระดับ
ปจจัยองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ ในระดับมาก
มีอยู 2 ดาน ไดแก ดานความผูกพันตอองคกร ดานสายงานท่ีปฏิบัติ เรียงตามลําดับ สวนอีก
2 ดาน คือดานการบริหาร ดานความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศ ท้ัง 3 ดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
ไดแก คุณภาพดานบุคลากร ดานคุณภาพผูรับการศึกษา ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียงตามลําดับ 3) แนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจาอากาศ
คือ (1) ดานการบริหาร ควรควรปรับวิสัยทัศนในการบริหาร (2) ดานสายงานท่ีปฏิบัติ ควรปรับ
สายงานท่ีปฏิบัติใหตรงกับความรูความสามารถของบุคคลากร (3) ดานผูรับการศึกษา ควรสราง
แรงจูงใจใหแกผูรับการศึกษาจัดหลักสูตรใหมีคุณภาพและมีความทันสมัย

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the level of personal

factors and organizational factors affecting the effectiveness of internal education
quality assurance of air technical training School under The Directorate of Education
and Training Command, 2) to study the effectiveness level of internal education
quality assurance of air technical training School and 3) to propose the appropriate
guidelines for quality and standard system development of air technical training
school under the Directorate of Education and Training Command. This study was a
quantitative approach and was conducted by studying 206 samples. The sample
size was computed by using Taro Yamane formula and purposively selected from
426 personnels, employees and government officers of the air technical training
school. The tool for data collection was a questionnaire and the data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and pearson’s
product moment correlation coefficient

The research results were as follows: 1) the different personal factors;
namely, gender, age, rank and educational level had no relation with the
effectiveness of internal education quality assurance. The organization factors had
affected the effectiveness of internal education quality assurance in overall at high
level. The analysis in each aspect was found that the organization commitment and
working position were related with the effectiveness at high level while the
management and knowledge were related at a moderate level; 2) the effectiveness
level of internal education quality assurance was at high in three dimensions of
personnel aspect, quality of students and educational management quality, and
3) the proposed appropriate guidelines for quality and standard system
development comprising three dimensions as follows: (1) the management vision
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should be enhanced more appropriately, (2) the working position should be
adjusted to match with the personnel competency and (3) the student should be
inspired by the qualified and modern curriculum and instruction system.

คําสําคัญ
ปจจัยท่ีสงผล ประสิทธผิล การประกันคุณภาพการศึกษา

ความสําคัญของปญหา
กองทัพอากาศมีหนาท่ีเตรียมกําลังทางอากาศ เพ่ือการปองกันราชอาณาจักร และ

ดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม ตาม
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ปพ.ศ. 2550 มาตรา 77 ดวยบทบาทสําคัญในการปกปอง
นานฟาไทยไปพรอม ๆ กับการสงเสริมการพัฒนาประเทศทําใหกองทัพอากาศตองมีการ
พัฒนาองคกรในทุก ๆ ดาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายใหเกิดประสิทธิผล
ตรงความตองการ มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ ไมเฉพาะ การพัฒนาใหมียุทโธปกรณท่ีมีความ
ทันสมัยเทานั้น หากแตตองพัฒนาบุคคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศนกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีหนาท่ี วางแผนการ
ปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา การฝกอบรม
แกกําลังพลของกองทัพอากาศ ตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด และการอนุศาสนาจารย รวมท้ัง
ตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ดานการศึกษาและการฝก และการอนุศาสนาจารยมี
เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ โรงเรียนจาอากาศหนวยข้ึนตรง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนโรงเรียนเหลาและโรงเรียนสายวิทยาการท่ีผลิตบุคลากรสาย
วิทยาการตาง ๆ เพ่ือเปนบุคลากร ปฏิบัติงานตอบสนองวิสัยทัศนกองทัพอากาศ โรงเรียน
จาอากาศ เปนสถาบันการศึกษาหลักข้ันตนของกองทัพอากาศ ท่ีผลิตนายทหารประทวน
ใหกับสวนราชการตาง ๆ ของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศท่ีฝากผลิตเปนครั้ง
คราว ตลอดท้ังใหการศึกษาอบรมขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรท้ังใน
และนอกกองทัพอากาศตามแตกองทัพอากาศจะกําหนด

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยองคกรสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือไม
2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล และปจจัยองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียน

จาอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ใหเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศนของกองทัพอากาศ

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจาก

เอกสารตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ ประสิทธิผล ความรูความรู
เขาใจ ความพึงพอใจการประเมินผลโครงการแบบตาง ๆ และการบริหารและจัดหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจาอากาศ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires)
รวบรวมขอมูลดานการบริหาร สายงานท่ีปฏิบัติ ความรูความเขาใจ ความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรในโรงเรียนจาอากาศวามีความสัมพันธตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมท้ังปญหา อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามคุณภาพและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาอากาศพิจารณาดําเนินการเพ่ือให
เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกองทัพอากาศตอไป

กลุมตัวอยาง
วิธีการเลือกตัวอยางมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

โดยอาศัยการพิจารณาจากลักษณะท่ีเหมาะสมของขาราชการในแตละหนวยงานของ
โรงเรียนจาอากาศ ประชากรท่ีใชในการศึกษาและเก็บขอมูล เปนบุคลากรในสวนราชการ
โรงเรียนจาอากาศ ท้ังหมด จํานวน 426 นายคัดเลือกมาจํานวน 206 นาย

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของขาราชการโรงเรียนจาอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบวา ขาราชการโรงเรียนจาอากาศสวนใหญเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 61.2 และ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 38.8 มีอายุระหวาง 30-40 ป คิดเปน
รอยละ 42.2 รองลงมาคือ อายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมาอีกคือ อายุ
ระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 14.1 และอายุ 51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.4 สวนใหญมี
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ชั้นยศระดับ จ.ต.-พ.อ.อ. คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาคือ ร.ต.-ร.อ. คิดเปนรอยละ 34.0
รองลงมาอีกคือ น.ต.-น.อ. คิดเปนรอยละ 14.1 และลูกจาง คิดเปนรอยละ 10.1 มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.4 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 23.3 และ
ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6.3

การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศปจจัยองคกรในภาพรวมพบวา ความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.68) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความผูกพันตอ
องคกรเฉลี่ยสูงท่ีสุดโดยระดับความคิดเห็นอยูท่ีระดับมาก ( X =4.20) และสายงานท่ีปฏิบัติมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดโดยระดับความคิดเห็นอยูท่ีระดับปานกลาง ( X =3.28)

ดานการบริหาร พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความคิดเห็นวาปจจัยดานการ
บริหารสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก ( X =3.52)
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ กระจายไปสูหนวยงานอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและเปนธรรม ในระดับ
มาก ( X =3.65) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมใน
ระดับมาก ( X =3.56) สวนขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษานอยท่ีสุดคือ วิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียน ในระดับมาก ( X =4.07)

ดานสายงานท่ีปฏิบัติ พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความคิดเห็นวาปจจัยดาน
สายงานท่ีปฏิบัติสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก
( X =3.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ สามารถอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานได ในระดับมาก
( X =3.80) รองลงมาคือ สายงานท่ีปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถในระดับมาก
( X =3.72) สวนขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
นอยท่ีสุดคือ คิดวาตําแหนงงานท่ีปฏิบัติมีการแบงงานอยางเหมาะสม ในระดับมาก
( X =3.56)

ดานความผูกพันตอองคกร พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความคิดเห็นวาปจจัย
ดานความผูกพันตอองคกรสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ
มาก ( X =3.70) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอ
ประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ ไมมีความคิดท่ีจะลาออกภายใน 1-2 ป
ในระดับมาก ( X =3.95) รองลงมาคือ มีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนจา
อากาศ ในระดับมาก ( X =3.75) สวนขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษานอยท่ีสุดคือ ทราบถึงปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน
จาอากาศ ในระดับมาก ( X =3.50)
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ดานความรูความเขาใจตอนโยบาย พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความคิดเห็น
วาปจจัยดานความรูความเขาใจตอนโยบายสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษา อยูในระดับปานกลาง ( X =3.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการ
เห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ ระบบการวัดผล และ
ประเมินผลไดมาตรฐานและ มีประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง ( X =3.36) รองลงมาคือ
มีความเขาใจในการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง ในระดับปานกลาง ( X =3.32) สวนขอท่ี
ขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษานอยท่ีสุดคือ ทราบถึง
กระบวนการ และวิธีการดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับมาก
( X =3.94)

การวิเคราะหประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศ
พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับมาก ( X =3.62) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
ดานท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ คุณภาพของบุคคลากร ( X =3.65) รองลงมาคือ คุณภาพ
ผูรับการศึกษา ( X =3.64) และคุณภาพการจัดการศึกษา ( X =3.58) ตามลําดับ

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ( X =3.58)
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ จํานวนครู -อาจารย
เหมาะสมกับจํานวน นจอ. ในระดับมาก ( X =3.65) รองลงมาคือ หลักสูตรท่ีใชไดมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับ ในระดับมาก ( X =3.60) สวนขอท่ีขาราชการพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ เครื่องมือ
การเรียนการสอนอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชในระดับมาก ( X =3.52) ตามลําดับ

ดานคุณภาพผูรับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดานผูรับการศึกษา อยูในระดับมาก ( X =3.64)
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ นจอ. สามารถบอกหนาท่ี
ของตนเองในโรงเรียนจาอากาศไดในระดับมาก ( X =3.67) รองลงมาคือ นจอ. ปฏิบัติตนอยู
ในระเบียบวินัยของโรงเรียน จาอากาศกับคะแนนเฉลี่ยของ นจอ. ท่ีสําเร็จการศึกษา
(สัดสวนเทากัน) ในระดับมาก ( X =3.65) สวนขอท่ีขาราชการ พึงพอใจนอยท่ีสุดคือ นจอ.
สามารถปฏิบัติงานในสายวิทยาการของตนได กับจํานวน นจอ. ท่ีไมผานเกณฑของโรงเรียน
จาอากาศ (สัดสวนเทากัน) ในระดับมาก ( X =3.63) ตามลําดับ

ดานคุณภาพของบุคลากร พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดานคุณภาพของบุคลากร อยูในระดับมาก
( X =3.65) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ แบงปนความรู
หรือถายทอดประสบการณในระดับมาก ( X =3.78) รองลงมาคือ มีความรูความสามารถใน
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งานของตนเอง กับพอใจผลการประเมินตนเองในวงรอบท่ีผานมา (สัดสวนเทากัน) ในระดับ
มาก ( X =3.65) สวนขอท่ีขาราชการพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ พอใจผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในวงรอบท่ีผานมา ในระดับมาก ( X =3.59) ตามลําดับ

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามเพศผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามเพศในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.270
ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.270 > 0.05) แสดงวา ขาราชการท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ไมตางกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามอายุผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามอายุ ในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.073
ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.073 > 0.05) แสดงวา ขาราชการท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ไมตางกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามชั้นยศผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามชั้นยศ ในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.748
ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.748 > 0.05) แสดงวา ขาราชการท่ีมีชั้นยศตางกัน มีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ไมตางกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม
พบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.128 ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.128 > 0.05) แสดงวา
ขาราชการท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศไมตางกัน

ผลการวิเคราะหปจจัยองคกร มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ พบวา การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระไดแก ปจจัยดานองคกร ประกอบดวย ดานการบริหาร ดานสายงานท่ีปฏิบัติ
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ดานความผูกพันตอองคกร ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา กับตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียน
จาอากาศ พบวา ตัวแปรดานอิสระ ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 มีท้ังหมด 4 ตัว โดยเรียงตามระดับความสัมพันธไดดังนี้ ดานการบริหาร (r=.327)
ดานสายงานท่ีปฏิบัติ (r=.302) ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย การประกันคุณภาพ
การศึกษา (r=.288) ดานความผูกพันตอองคกร (r=.185) และเม่ือพิจารณา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง ตัวแปรปจจัย ท้ัง 4 ตัว พบวา สวนมีระดับความสัมพันธ กันในระดับท่ี
คอนขางต่ํา (r < 0.7) ซ่ึงเปนไปตามขอตกลง ในการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ

ผลการวิเคราะหตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ เพ่ือเปนการวิเคราะหวา มีตัวแปรใดบางท่ี
สามารถทํานายไดโดยตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห หรือตัวแปรตนคือ ปจจัยดานองคกร
ประกอบดวย ดานการบริหาร (X1) ดานสายงานท่ีปฏิบัติ (X2) ดานความผูกพันตอองคกร
(X3) ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (X4) ท้ังนี้
เพ่ือศึกษาวามีองคประกอบใดจะสามารถพยากรณ ประสิทธิผล การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศได ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุแบบมีข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวา ตัวแปรท่ี
สามารถทํานายประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจาอากาศ
ไดแก ตัวแปร ดานการบริหาร (X1) ดานความรูความเขาใจฯ (X4) และดานสายงานท่ีปฏิบัติ
(X2) โดย ตัวแปรดานการบริหาร (X1) เปนตัวทํานายตัวแรกท่ีเขาสมการทํานาย โดยทํานาย
ไดรอยละ 10.7 ตัวแปรท่ีสองท่ีเขาสมการทํานายคือ ดานความรูความเขาใจฯ (X4) ซ่ึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การทํานายสูงข้ึนเปนรอยละ 17.9 และตัวแปรท่ีสุดทายท่ีเขาสมการทํานาย
คือ ตัวแปร ดานสายงานท่ีปฏิบัติ (X2) ซ่ึงเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานาย เปนรอยละ 21.2
จะเห็นไดวา มีตัวแปรท่ีสามารถทํานายประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนจาอากาศ ได 3 ตัวแปร ดังนี้ ตัวแปรท่ีสามารถทํานายประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจาอากาศ ไดมากท่ีสุด คือความรูความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (X4) มีคา Beta เทากับ .256 รองลงมาคือ ดานการ
บริหาร (X1) มีคา Beta เทากับ .243 และดานสายงานท่ีปฏิบัติ (X2) มีคา Beta เทากับ .196
แสดใหเห็นวา บุคลากรกองทัพอากาศท่ีเห็นดวยกับการบริหารสูง มีความรูความเขาใจฯ
สูง และเห็นดวยกับสายงานท่ีปฏิบัติสูงจะทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กองทัพอากาศมีประสิทธิผลท่ีสูงข้ึน

โดยสรุปตัวแปร ตัวแปรท่ีสามารถทํานายประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนจาอากาศ คือความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการประกัน
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คุณภาพการศึกษา (X4) มีดานการบริหาร (X1) และดานสายงานท่ีปฏิบัติ (X2) สามารถ
รวมกันทํานายประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ
โดยสามารถรวมกันทํานายไดรอยละ 21.2

การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ขอเสนอแนะดานการบริหาร พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานการบริหาร อยูในระดับปานกลาง
( X =3.15) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นดวยสูงสุดคือ ควรปรับ
วิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียนจาอากาศในระดับปานกลาง ( X =3.23) รองลงมาคือ
ควรกําหนดโครงสรางการบริหารและระบบบริการใหชัดเจนกวานี้ ในระดับปานกลาง
( X =3.20) สวนขอท่ีขาราชการเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ ควรจัดระบบบริหารทรัพยากรใหมี
หลักเกณฑถูกตองและเหมาะสม ในระดับปานกลาง ( X =3.06)

ขอเสนอแนะดานสายงานท่ีปฏิบัติ พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานสายงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นดวยสูงสุดคือ
ควรปรับสายงานท่ีปฏิบัติใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร ในระดับปานกลาง
( X =3.29) รองลงมาคือ ควรลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานนี้ ในระดับปานกลาง ( X =3.26)
สวนขอท่ีขาราชการเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ ควรปรับตําแหนงงานปฏิบัติใหเหมาะสม ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.18)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวเิคราะหผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย ดังนี้
ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ชั้นยศ การศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ

ประสิทธิผล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีไมตางกัน ระดับปจจัยองคกรท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ ในระดับมากมีอยู
2 ดาน ไดแก ดานความผูกพันตอองคกร ดานสายงานท่ีปฏิบัติ เรียงตามลําดับ สวนอีก
2 ดาน คือดานการบริหาร ดานความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (กรมวิชาการ, 2544) ท่ีวาเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาคือการมุงเนนใหบุคคลากรในองคกรมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยทุกฝายท่ีเก่ียวของท่ัวท้ังสถานศึกษาดังนั้น
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ภายหลังการวางแผน และการดําเนินการแลวจะตองแสดงความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ระบุสิ่งท่ีตองปรับปรุงแลววางแผนใหมและนําสูการปฏิบัติใหม และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมชาย ใจเท่ียง (2545) ท่ีไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพ และปญหาการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานครโดยพบวาการ
จัดทําระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานตาง ๆ และสารสนเทศเก่ียวกับการศึกษาเปน
ไปอยางมีคุณภาพ สงผลตอการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานการ
บริหารจากผลการวิจัย มีลักษณะคลายคลึงกับผลงานวิจัยของ ฉัตรชัย ตะปนตา (2554)
ท่ีพบวา ปจจัยดานการบริหารสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6 จังหวัดนครราชสีมามีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก เชนกัน ดานความรูความเขาใจตอนโยบายสอดคลองกับสมชาย
ใจเท่ียง (2545) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรม สามัญศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา สถานศึกษามีการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาหลักมีเครื่องมือและระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู ท่ี
ครอบคลุมตามเกณฑอยางเดนชัดสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง

การวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
จาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ท้ัง 3 ดาน ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
ดานคุณภาพผูรับการศึกษา ดานคุณภาพบุคคลากรผลการวิจัยวิเคราะห ไดวาโรงเรียน
จาอากาศ โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน
ท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ คุณภาพของบุคคลากร รองลงมาคือ คุณภาพผูรับการศึกษา
และคุณภาพการจัดการศึกษา ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาร แบงเพชร
(2548) เรื่องการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ดานคุณภาพของบุคลากรอยูใน
ระดับมาก ระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมท้ัง 6 ข้ันตอนอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ดังนี้ ข้ันการดําเนินงานตามแผน ข้ันการวางแผน ข้ันการเตรียมการ ข้ันการจัดทํารายงาน
ประจําปข้ันการตรวจสอบและประเมินผล และข้ันการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามเพศผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ในภาพรวมพบวา ขาราชการท่ีมีเพศตางกันมี
ความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ
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กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปวรรัตน เลิศสวรรณเสรี
(2552) ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤก พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม ไมมีความแตกตางกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามชั้นยศ ในภาพรวมพบวามี
คาความนาจะเปนเทากับ 0.748 ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.748 > 0.05) แสดงวา ขาราชการท่ีมี
ชั้นยศตางกัน วุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ นางสาวปวรรัตน  เลิศสวรรณเสรี
(2552) ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤก พบวา ผูท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญา
ตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
สวนผูท่ีเปนสายอาจารยมีความพึงพอใจ มากกวาระดับ .05 สวนผูท่ีมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมมีความแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช
ดานคุณภาพการจัดการศึกษา ควรกําหนดโครงสรางการบริหาร และระบบบริการ

ใหชัดเจนกวานี้
1. แผนปฏิบัติงานควรเริ่มจากการจัดปฏิทินการศึกษา วางสูแผนปฏิบัติการประจํา

โดยการมีสวนรวมของผูบริหารครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลากรท่ีเก่ียวของกับ
งานดานการศึกษาการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว อยางมีระบบ มีการตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผูบริหาร เปน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ มีคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบอยางไมเปนทางการเพ่ือทราบปญหา
อุปสรรค เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป

2. การประเมินผลผูเรียนยังตองเก่ียวของกับหลักการสําคัญคือ ดานคุณภาพผูรับ
การศึกษา ควรใชวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผูเรียน ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนมีถนัด
ความสามารถ แตกตางกันไป หากใชรูปแบบการประเมิน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอยาง
เดียวจะทําใหผลการประเมินท่ีไดไมสามารถวัดระดับของผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันไดดีพอ
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3. มุงเนนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาทําการประเมินผลภายใน
ทุกและรายงานผลการประเมินตอตนสังกัดและสาธารณชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันตอ
ประชาชน โดยสงเสริมใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีในสวนปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีสวนรวมในการเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนาองคการ โดยการรวบรวมขอมูลจาก
บุคคลภายนอก ประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาบทบาท ภารกิจ ของหนวยงาน

4. มีการจัดอบรม เผยแผระเบียบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
เจาหนาท่ีเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองและตรงกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
จาอากาศในการปฏิบัติงาน และลดความคลาดเคลื่อนหรือเขาใจผิดในดานความรูความเขาใจ
ตอนโยบาย

ดานคุณภาพผูรับการศึกษา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพดาน
การดําเนินงานในการจัดการศึกษา การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรูใหแก นจอ.
สรางเครื่องมือ และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสํารวจเลือกใชใหสอดคลองกับปญหาท่ี
ตองการ วางแผน แกไขหรือพัฒนา (Plan) จัดทําแผนการเรียนรูโดยกําหนดเปาประสงค คือ
ประสิทธิภาพของ นจอ. หรือลักษณะพ่ึงประสงคตามท่ี โรงเรียนจาอากาศตองการ ตองเนน
ความสําคัญท้ังความรู  คุณธรรม เนนใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคม
ประเทศชาติมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง
ตอไปนี้

1. ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก
ครอบครัวชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม เนนใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชน
ตอสังคม ประเทศชาติ

2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจ
และประสบการณ เ รื่ องการจั ดการ  การบํ า รุ งรั กษาและการ ใช ประโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

3. ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญา

4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปนทําเปนรักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
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ดานคุณภาพของบุคลากร
1. การเตรียมการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

โดยการสงบุคลากรเขารับการอบรม ใหผูบริหารเปนผูใหการอบรม และการศึกษาดูงานจาก
สถาบันอ่ืนๆ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. จัดใหมีการพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual
Development Plan : ID PLAN) โดยจะตองผานกระบวนการประเมินสมรรถนะท่ี
ประกอบดวย การประเมินตนเอง รวมกับเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชารวมประเมิน
นําผลสรุปผล วาสมรรถนะใดท่ีจําเปนตองพัฒนาและสมรรถนะใดท่ีไมจําเปนตองพัฒนา
ตอจากนั้นนํามาจัดอันดับสมรรถนะท่ีจําเปนตองพัฒนา พรอมใหเหตุผลประกอบวาการ
พัฒนาสมรรถนะดังกลาวจะสงผลอยางไร ตอคุณภาพของนักเรียน หนวยงาน ชุมชน วงการ
วิชาชีพ หรือตนเอง เปนตน หลักการจัดอันดับความสําคัญ สมรรถนะท่ีจําเปนเรงดวนใน
การพัฒนาของครูคือ สงผลตอคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก สําหรับตอตนเองควรเปนอันดับ
สุดทาย จากนั้นนําไปสูการเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยใหนําเสนอรูปแบบ วิธีการ
พัฒนาในแตละสมรรถนะ หลาย ๆ รูปแบบเพ่ือเปนทางเลือกในการพัฒนา พรอมกับกําหนด
ชวงระยะเวลาท่ีจะพัฒนา (เริ่มตนและสิ้นสุด) ในการปฏิบัติงาน ถาบุคคลใดเปนบุคคลท่ีมี
คุณภาพหรือทางการ (วิชาการ) จะเรียกวา มีสมรรถนะ (Competency) (ความสามารถของ
บุคคลในทุก ๆ ดาน ท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรม
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพ) ท่ีสูงยอมสงผลตอคุณภาพของ
งานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นควรมี
การศึกษาเชิงลึกในสวนอ่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศเทานั้น

2. การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนการศึกษาเฉพาะ ขาราชการ ลูกจาง
พนักงานราชการ โรงเรียนจาอากาศเทานั้น ควรขยายกลุมศึกษาไปยังกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีมากข้ึน
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_______________________________

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความเครียดและศึกษาความสัมพันธ

ระหวางเพศ และขนาดของโรงเรียนกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน
438 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือหาระดับความเครียด และแบบประเมิน
ความเครียดในการปฏิบัติงาน จํานวน 40 ขอ เพ่ือประเมินความเครียดในการปฏิบัติงาน สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ และคาสถิติไคกําลังสอง (Pearson Chi-Square) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป

ผลการวิจัยสรุปไดวา
1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเครียดระดับต่ํา
2. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับสถานภาพดานเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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ABSTRACT
The Objectives of this research were (1) to study levels of stress in

the work of administrators serving in schools under the jurisdiction of the
Bangkok Metropolitan Administration and (2) to examine the relationship
between stress and the factors of gender and school size for school
administrators of Bangkok Metropolitan Administration.

The research samples consisted of 438 persons chosen by stratified
random sampling. The instrument used to collect the data was a rating scale
questionnaire with 40 questions. Statistical computer software was analyzed
the data for percentage and Pearson Chi-square.

The research findings are summarized as follows:
1. The level of work stress administrators was at a low level.
2. Gender and the level of stress at work were related at

a statistically significant level of .05
3. School size and the level of stress at work were related at

a statistically significant level of .05

คําสําคัญ
ความเครียด การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความสําคัญของปญหา
สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม จะเห็นไดวาในชวง 10 ป ท่ีผานมา
ประเทศไทยและหลายประเทศ ท่ัวโลกตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรง ซ่ึงปญหา
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอเนื่องในทุกดานไมวาจะเปนการสาธารณูปโภคของท้ังภาครัฐและ
เอกชน การเงินการธนาคารบริษัทหางราน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนตน บริษัทหลาย
แหงลมเลิกกิจการ บางแหงอยูในสภาพลมละลาย บางแหงตองลดจํานวนพนักงานลงและ
ลดคาจางเปนตน เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดความเครียดข้ึนในประชากรทุกระดับ สภาพ
สังคมเกิดการแขงขัน แยงชิง และเอาตัวรอดมากข้ึนเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูได ซ่ึงความเครียดท่ี
เกิดข้ึนมีอยูหลายระดับ ถาบุคคลมีความเครียดในระดับนอยจะทําใหเกิดความเฉ่ือยชา ถามี
ความเครียดระดับปานกลางจะทําใหดูกระตือรือรนในการทํางาน แตถาระดับความเครียด
มาก ทําใหเกิดความออนลามึนงง เกิดความบกพรองในการรับรูและ การตัดสินใจ เปนเหตุให
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ไมมีความสุขทําใหเกิดโรคนอนไมหลับ แผลในกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด
หัวใจอุดตัน โรคปอด โรคเบาหวานกําเริบและโรคมะเร็งในท่ีสุด (Frain & Valiga, 1981
อางถึงในศิริพร วิญูรัตน, 2543)

จากผลการประชุมระหวางชาติเรื่อง ความเครียดโดยกรมสุขภาพจิตรวมกับ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และองคการอนามัยโลก พบวา คนไทยมี
ความเครียดไมต่ํากวา 12 ลานคน หรือประมาณรอยละ 20 ของประชากร คาดวาใน
ศตวรรษท่ี 21 เปนศตวรรษแหงความเครียด (กรมสุขภาพจิต, 2541) สํารวจสุขภาพจิตของ
คนไทยโดยความรวมมือของสวนดุสิตโพล พบวา สาเหตุท่ีทําใหคนไทยเกิดอาการเครียด
5 อันดับ ไดแกหนาท่ีการงาน เศรษฐกิจ การเรียน ปญหาจราจร และปญหาครอบครัว

ความเครียดเปนความรูสึกท่ีสภาพจิตใจไมเปนปกติ เกิดอารมณไมเปนสุข
ไมพอใจไมสบายใจ กังวล วิตก กลัว เปนอารมณความรูสึกท่ีสามารถจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ
ชีวะเคมีในรางกายมนุษย เสมือนกับจิตใจของคนเราถูกบีบบังคับ ซ่ึงเปนผลมาจากการ
แปรปรวนของรางกายและจิตใจในความหมายท่ัวไป แกวปวงคํา วงไชย (2537) กลาววา
ความเครียดเปนกิริยาอาการทางจิต ซ่ึงเกิดข้ึนกับแตละบุคคลไมเหมือนกัน แมจะอยูใน
เหตุการณเดียวกัน เปนตนวาการพูดตอหนาผูฟงกลุมใหญ สามารถทําใหเกิดความเครียดท่ี
เปนผลดีแกบุคคลหนึ่งและอาจจะเกิดความเครียดท่ีเปนผลรายกับอีกบุคคลหนึ่งก็ได
ความเครียดจะเปนเรื่องดีนาอัศจรรย หรืออาจเปนเรื่องรายแรงไดแคไหนนั้นข้ึนอยูกับคุณแต
เพียงผูเดียว คุณสามารถเรียนรูท่ีจะใชประโยชนจากความเครียดไดพอ ๆ กับท่ีจะสามารถ
ระวังอันตรายท่ีเกิดจากความเครียดได สําหรับบารอนและพอลลัส (Baron & Paulus,
1991) กลาววา ความเครียดเปนภาวะท่ีเกิดปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจ ท่ีมีตอ
สถานการณใด ๆ ท่ีบุคคลรับรูไดวาถูกคุกคามในการบรรลุเปาหมายของเขา สวนทัศนา
บุญทอง (2533) กลาววา ความเครียดเปนภาวะซ่ึงเปนผลกระทบท้ังหมดท่ีเกิดแกบุคคลท้ัง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เม่ือมีสิ่งท่ีรบกวน และสิ่งรบกวนนั้นอาจมีสาเหตุจาก
ภายนอก หรือภายในบุคคลก็ได ภาวะเครียดจึงเปนอันตรายของความชํารุดทรุดโทรมใน
รางกาย และเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความรูสึกไมสุขสบาย และทําใหรางกายตองมีกระบวนการ
ตอบสนอง เพ่ือปรับหรือแกภาวะใหคืนสูสภาพสมดุลในความหมายทางจิตวิทยาความเครียด
เปนอุปสรรคท่ีคอยรบกวนสุขภาพจิตใจและรางกาย ความเครียดเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอง
กระทําการท่ีฝนระดับความสามารถปกติ ผลของความเครียดเปนอันตรายตอตนเอง
ครอบครัวและสังคมเกิดข้ึนไดกับคนทุกเพศทุกวัย (มรรยาท รุจิวิทย, 2548) ความเครียด
หมายถึง ภาวะทางชีวภาพท่ีแสดงใหรูไดโดยปรากฏการณ ของกลุมอาการเฉพาะ ซ่ึงเกิดข้ึน
จากปฏิกิริยาตอบสนองท่ัวไปของรางกายตอสิ่งรบกวน ความเครียดมีท้ังคุณและโทษข้ึนอยู
กับวิธีการท่ีบุคคลตอบสนอง หรือจัดการกับความเครียดนั้น ถาเปนการตอบสนองทาง
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รางกายเนื่องจากเง่ือนไขท่ีพึงพอใจซ่ึง จัดเปนความเครียดท่ีกอใหเกิดความอ่ิมเอมใจและ
เพ่ิมพูนแรงผลักดันสูจุดมุงหมายท่ีเรียกวาความเครียดท่ีใหคุณ (Eustress) หากเปนการ
ตอบสนองทางรางกายเนื่องจากเง่ือนไขท่ีไมพึงพอใจ และเปนอันตราย ซ่ึงอาจเกิดจาก
ความรูสึกหวาดหวั่น ลนลาน ทําอะไรไมถูกการตอบสนองนี้จะสรางความเสียหายเรียกวา
ความเครียดท่ีใหโทษ (Distress) เซลยี (Selye, 1976)

สาเหตุของความเครียดท่ีเกิดจากการงานอาชีพ เปนเรื่องท่ีกําลังอยูในความสนใจ
เพราะ ในแตละอาชีพทําใหเกิดความเครียดท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบ
หลายประการ อาชีพบางอยาง เชนงานท่ีตองอาศัย การตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีความสําคัญ
มาก หรืองานท่ีเม่ือทําแลวกอใหเกิดผลเสียหายตามมา ความเครียดนั้นกอใหเกิดปญหากับ
บุคคลหรือองคการท่ีบุคคลนั้นทําอยูการจัดการความเครียดอยางถูกวิธี จําเปนตองมีความรู
เก่ียวกับธรรมชาติของความเครียด และผลท่ีเกิดจากความเครียด เพ่ือตอบโตความเครียดท่ี
เกิดข้ึนอยางเหมาะสม บางคนอาจเคยชินตอความเครียด เปนเรื่องธรรมดา แตในความเปน
จริงความเครียดเปนอาการท่ีคอย ๆ กอข้ึนอยางไมรูตัว และกลับมามีผลตอประสิทธิภาพใน
การดําเนินชีวิตและการทํางานอยางมาก เนื่องจากทําใหเกิดผลแทรกซอนของอาการทาง
รางกาย อารมณ และพฤติกรรมตามมา ในภาวะความเครียด สมดุลรางกายจึงถูก
กระทบกระเทือน (พสุ เดชะรินทร, 2536) ดังนั้นความเครียดไมวาจะเกิดข้ึนจากสาเหตุใดก็
ตามยอมมีผลทําใหคนนั้นเสียดุลยภาพของชีวิตและอาจแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอภาวะ
เครียดทางใดทางหนึ่ง (มรรยาท รุจิวิทย, 2548)

ความเครียดนั้นนับวามีบทบาทสําคัญมากตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของ
องคการองคการจะเจริญรุดหนาเม่ือคนในองคการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพสูง แตถา
องคการใดระบบการทํางานมีประสิทธิภาพต่ํา ยอมเกิดปญหาตามมา กลาววา ความสําเร็จ
ขององคการท้ังหลายยอมข้ึนกับการบริหาร เพราะการบริหารยอมหมายถึง การดําเนินการ
ใด ๆ ใหการปฏิบัติงานขององคการดําเนินไปดวยดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตาม
จุดมุงหมาย (วีระ ประเสริฐศิลป, 2546) โรงเรียนจัดเปนองคการหนึ่งท่ีมีหนาท่ีใหการศึกษา
การศึกษาเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ จะเห็นไดวาประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวจะพยายามปรับปรุง และจัดการศึกษาทุกระดับใหกับประชาชนอยางดีท่ีสุด
โรงเรียนจึงถือไดวาเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนหนวยงานปฏิบัติ
และผลการจัดการศึกษาจะเปนเชนใดนั้นข้ึนกับโรงเรียน ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้นคือ
คุณภาพท่ีพึงประสงค ท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและความมี
สุขภาพอนามัยดี มีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีหลายอยาง เชน
ระบบการบริหาร ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง นักเรียน ฯลฯ ซ่ึงจากการศึกษาของสมาคม
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ผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา พบวา งานบริหารโรงเรียนเปนงานท่ีมีความเครียดมาก
ท่ีสุดงานหนึ่งเปนภาระการบริหารงานท่ีตองกระทบกับนักเรียนจึงกอใหเกิดปญหาท่ีทําให
สุขภาพจิตเสื่อมโทรมไมนอย เชนตองสัมพันธกับนักเรียนเปนจํานวนมาก ตองเผชิญกับ
สภาวการณหลายประเภท ซ่ึงนอกจากจะเปนเด็กแลวผูปกครองและชุมชนซ่ึงในปจจุบันได
เขามามีบทบาทในการมีสวนรวม การกํากับติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาซ่ึงอาจสงผลใหผูบริหารมีความเครียด

ผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ในการท่ีจะทําใหเกิดมาตรฐานของ
สถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541) ผูบริหารมี
ภาระหนาท่ีมากมาย การทํางานทุกขณะของผูบริหารมักเกิดอาการเครียดควบคูไปดวยเสมอ
ซ่ึงความเครียดของผูบริหารมีสาเหตุจากปจจัยตาง ๆ มากมายดวยกัน บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีมากเกินไปหรือนอยเกินไป ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานใหประสบความสําเร็จ รวมท้ังขอบเขตของงาน และ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยเก่ียวของลวนแตสงผลใหผูบริหารเกิดความเครียดไดท้ังสิ้น
และบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ
ไดแก การไกลเกลี่ยสภาพความรูสึกนึกคิดของครู และบุคลากรในโรงเรียน ยังเปนบทบาทท่ี
ทําใหเกิดแรงกดดันในตัวผูบริหารถาไมสามารถแกปญหาความขัดแยงนั้นได

ตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 คือ งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป งานทุกอยางท่ีกลาวมายอมข้ึนอยูกับ
การตัดสินใจ สั่งการวินิจฉัยของผูบริหาร การแกปญหา และการตัดสินใจยอมมีผลทําใหเกิด
ความเครียด ท้ังการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร ท้ังมาตรฐานการปฏิบัติตน
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูบริหารทุกคนจะตองปฏิบัติตามนายแพทยประเวศ วะสี
กลาววา เวลาเครียดแลวการตัดสินใจจะไมดี หรือตัดสินใจผิด ๆ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ตัดสินใจผิดพลาดทําใหเกิดอันตรายได

กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัด 435 โรงเรียน และมีผูบริหารกรุงเทพมหานคร
มาจากการเลือกตั้งคือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายการบริหารกรุงเทพมหานคร
จะเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องตามวิสัยทัศนการบริหารงานซ่ึงงานนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร เปนสวนสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน และจะตองยึดปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียนแตละคนจะตองแสดงศักยภาพในการบริหารงานของตนใหมี
คุณภาพ ซ่ึงกอใหเกิดความเครียดแกผูบริหารท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปตามสถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนขนาดของโรงเรียนในสวนลึกของการบริหารคือ การแขงขันกันเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับในฝมือการบริหาร โรงเรียนในระดับสํานักงานเขต ก็ตองพัฒนาโรงเรียนใหเปน
สถานศึกษาอันดับหนึ่งของเขตใหได ในระดับเครือขาย ผูบริหารก็ตองสรางความศรัทธา
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และพยายามสรางโรงเรียนใหมีคุณภาพทัดเทียมกับระดับสํานักงานเขต ระดับกลุมเขต และ
ระดับกรุงเทพมหานคร อีกท้ังการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในทุกป เปนการประเมินตามตัวชี้วัดคุณภาพ ท้ังดานผูบริหาร ดานครู ดานนักเรียน โรงเรียน
ตองผานเกณฑการประเมินในระดับดีเพ่ือรับเงินรางวัล เปนการแขงขันกันเพ่ือใหผลการ
ประเมินดีท่ีสุด นักเรียน ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสวนใหญจะเปนนักเรียนท่ี
ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด หรือบิดามารดายายถ่ินฐานและเขามาทํางานในเมืองหลวง นักเรียน
สวนใหญมีครอบครัวแตกแยก หยารางกัน นักเรียนตองอยูกับญาติ ปูยาตายาย และ
มีผูอุปการะท่ีไมใชญาติ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี รายไดต่ําและมีคุณภาพชีวิตต่ํา
แตเนื่องจากกรุงเทพมหานครไดสนับสนุนในดานการเรียนตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอยาง
มีคุณภาพมาโดยตลอด จึงมีนักเรียนท่ีมีลักษณะดังกลาวคอนขางมาก นักเรียนเหลานี้จะมี
พ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน บางคนไดเรียนในระดับอนุบาลในการเตรียมความพรอม แตบางคนไม
เคยเรียนหรือไดรับการเตรียมพรอมมากอน นักเรียนบางคนไมมีทะเบียนบาน เปนเด็กตาง
ดาว ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน ในอีกกรณีหนึ่ง ครูท่ีบรรจุเขามาในตําแหนงครูผูชวยมา
ปฏิบัติงานสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด เม่ือทํางานได 1-2 ป ก็จะทําเรื่องขอโอนยาย
กับภูมิลําเนา การมอบหมายงานแกคณะครู การพัฒนาบุคลกร และการบริหารงานตาง ๆ
ยอมจะเกิดปญหา และ มีผลตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเห็นไดวาการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารในการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาไดมาตรฐานนั้น เปนเรื่องท่ีตองใช
ความรู ความสามารถ และการตัดสินใจ เม่ือมีอุปสรรคเกิดข้ึน ภาวการณตาง ๆ เหลานี้ ยอม
ทํา ใหผู บริหาร เ กิดความเครี ยดได ง าย ซ่ึ ง เท า ท่ีผ านมา ผู บริหาร โรง เรียนสั ง กัด
กรุงเทพมหานครไดเสียชีวิตจากโรคมะเร็งชนิดตาง ๆ หลายราย ซ่ึงสวนหนึ่งท่ีเปนสาเหตุนั้น
มาจากความเครียดเนื่องจากการไมรูวาตนเองเครียด และมีปจจัยอะไรบางท่ีเปนผลตอ
ความเครียด จนเกิดภาวะโรคตาง ๆ แทรกซอนดวยความออนแอท้ังทางรางกายและจิตใจ
ดังนั้นความเครียดจึงมีบทบาทตอการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ระดับความเครียดและความสัมพันธ
ระหวางความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครกับเพศ
และขนาดโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาทราบถึงระดับความเครียดของ
ผูบริหารโรงเรียน และความสัมพันธระหวางความเครียดกับเพศและขนาดโรงเรียนท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพอารมณ
ภาวะกดดันท้ังทางรางกายและจิตใจ ความรูสึกกังวล ความรูสึกตาง ๆ ในอันท่ีจะกอใหเกิด
ความเครียดเพ่ือทําใหความเครียดอยูในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง และ
องคกรท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับเพศ และขนาดโรงเรียน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร กับเพศ และขนาดโรงเรียน

วิธดีําเนินการวิจัย
ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูอํานวยการ

โรงเรียน จํานวน 435 คน รองผูอํานวยการจํานวน 660 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,095 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 438 คน

ซ่ึงไดมากลุมตัวอยางท่ีใชผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของ เครซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีลวน สายยศ และอังคนา สายยศ (2538) ในการ
วิจัยใชการสุมแบบงาย (Simply Random Sampling)

เครื่องมือ และการพัฒนาเครื่องมือ แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูบริหารโรงเรียนและขนาดของ

โรงเรียนเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการบริหาร และขนาดโรงเรียน

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเครียดในการปฏิบัติงาน ของผูบริหารเปนแบบสอบถามท่ี
ผูวิจัยอาศัยทฤษฎีเก่ียวกับความเครียดของ โคช และคนอ่ืน ๆ (Koch, et al., 1982) ลักษณะเปน
แบบสอบถามความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ี
เกิดจากความกดดัน 4 ดาน คือ ความเครียดดานบทบาท ความเครียดดานการทํางาน
ความเครียดดานขอบเขต และสภาพแวดลอมของงาน และความเครียดดานการแกปญหา
ความขัดแยง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จากความรูสึก
ไมเคย นาน ๆ ครั้ง บางครั้ง บอย ๆ และเสมอ ๆ โดยขอคําถามท่ีวัดในแตละดานคือ
ดานบทบาท ดานการทํางาน ดานขอบเขตและสภาพแวดลอมของงาน ดานการแกปญหา
ความขัดแยง

การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือการสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือมีข้ันตอน ดังนี้
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1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารจากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของ

2. ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเครียดในการปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ

3. พัฒนาแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธระหวางความเครียดในการปฏิบัติงานกับ
เพศและขนาดโรงเรียน

4. นํ าแบบสอบถามและแบบประเ มินใหผู ทรง คุณวุฒิ  จํ านวน 5 ทาน
เพ่ือตรวจสอบโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency)
ระหวางขอคําถามกับนิยามเฉพาะ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00 ผูวิจัยเลือกใชขอ
คําถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ไดแบบสอบถามจํานวน 40 ขอ

5. นําแบบสอบถามและแบบประเมินมาปรับปรุงแกไขขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามและแบบประเมินท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูบริหาร

โรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach, 1990) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.97

8. นําแบบสอบถามและแบบประเมินท่ีผานการทดลองแลว ใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตวัอยางตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สงสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอ

อนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. นําแบบสอบถามไปยังผูบริหารท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ

ของแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ

และบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร
5. นําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูล
วิธีวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
2. การวิเคราะหระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน ของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร
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3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศและขนาดโรงเรียนกับความเครียดในการ
ปฏิบัตงิานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพ้ืนฐาน คือ รอยละ (Pertenage)
2. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือคือ คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha

Coefficient)
3. สถิติท่ีใชในการทดสอบคาสมมุติฐาน คือ คาไคสแควร (Chi-Square Test

Statistic)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความเครียดกับสถานภาพดานเพศ

และขนาดโรงเรียน พบวา
1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเครียดระดับต่ํา
2. ระดับความ เครี ยด ในการปฏิบั ติ ง านของผู บ ริ หาร โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับสถานภาพ ดานเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05

3. ระดับคว าม เครี ยด ในการปฏิบั ติ ง านของผู บ ริ ห าร โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับขนาดโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเครียดระดับต่ํา

สอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย เสียงสังข (2547) เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา
12 ผลการวิจัยพบวา ความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของสุชาดา วุฒิศิริ (2537) ศึกษา
ลักษณะบทบาทท่ีสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกมีความเครียดในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนสวนมากมีประสบการณทํางานมาเปนระยะเวลานาน ยอม
ประสบกับปญหาในการทํางานอยางมากมาย และตองแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหลุลวงไปได
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ดวยดี จากบทบาทและหนาท่ีตาง ๆ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการควบคุมอารมณและความรูสึก
ของตนเอง รวมถึงการลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการแกไขปญหาแตกตางกันของแตละบุคคล ซ่ึง
สอดคลองกับศรีรัตนา ศุภพิทยากุล (2534) อางถึงใน กรมสุขภาพจิต (2546) ท่ีกลาวไววา ความเครียด
ท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล แมจะเกิดจากสิ่งคุกคามท่ีเหมือนกันหรือสาเหตุเดียวกันก็มีความรุนแรงของ
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการยอมรับและความสามารถในการปรับตัวของแตละ
บุคคล ซ่ึงเก่ียวกับพ้ืนฐานทางจิตใจ อารมณ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ในขณะนั้น และ
ความเขมของสิ่งท่ีมากระตุน

2. ร ะดับความ เครี ยด ในการปฏิบั ติ ง านของผู บ ริ หา ร โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับสถานภาพดานเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริหารแตละคนมีความแตกตางกัน โดยเพศชายอาจไดรับผิดชอบงานท่ีตอง
ใชอํานาจในการตัดสินใจคอนขางสูงและงานท่ีตองใชแรงงานมากกวาอาจเกิดความเครียดได
มากกวาเพศหญิง เชนเดียวกับ ไอแวนเซวิช และแมตเตอรสัน (Ivancevich & Matterson,
1987 อางถึงใน ชาญชัย  เสียงสังข, 2547) ไดแบงปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครียดในการ
ทํางานออกเปน 2 สวนคือ 1) ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลําเนา
วุฒิการศึกษาและสุขภาพ 2) ปจจัยดานความแตกตางในการรับรู ไดแก บุคลิกภาพ ความ
อดทนตอปญหา และความเชื่ออํานาจภายนอกตน

3. ระดับความ เครี ยดในการปฏิบั ติ ง านของผู บ ริ หาร โ ร ง เ รี ยนสั ง กัด
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้
เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญโดยปกติจะมีปญหาใหผูบริหารไดแกปญหาจํานวนมากกวา
โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กกวา ท้ังนี้อาจมีปญหาเพ่ิมข้ึนจากจํานวนนักเรียนท่ีมีมากหรือการ
บริหารบุคคลท่ีมีจํานวนมากกวาได ดังเชน สุชาดา วุฒิศิริ (2537) ศึกษาลักษณะบทบาทท่ี
สัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเลตะวันออก มีความเครียดในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมี
อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ ขนาดโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานตางกัน จะมีระดับความเครียด
ในการปฏิบัติงานตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 จากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญ
มีความเครียดระดับต่ํา แตก็ยังมีผูบริหารโรงเรียนท่ีมีความเครียดระดับปานกลาง และ
ระดับสูง อยูอีก 154 คน ซ่ึงสํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรมีการติดตามประเมิน
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ความเครียดของผูบริหารโรงเรียนเปนระยะๆ เนื่องจากการมีภาวะความเครียดในการ
ปฏิบัติงานสูงนั้นเสี่ยงตอการเกิดโรคภัยได

1.2 สํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรมีการจัดการฝกอบรมแนว
ทางการจัดการความเครียดใหแก ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรท่ีมีความเครียดในระดับ
ปานกลางและระดับสูง

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ ของระดับความเครียดของผูบริหารโรงเรียน

กับอายุ หรือประสบการณ
2.2 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครกับสังกัดอ่ืน ๆ
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_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 2) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และ 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 ข้ันตอน 1) ศึกษาระดับความเปนองคการ
แหงการเรียนรูและปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการ
วิจัย คือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 375 คน 2) การพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยการจัดประชุมกลุมสนทนา
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน คาสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน การวิเคราะหเนื้อหา และ
การวิเคราะหสรุปอุปนัย

ผลการวิจัยพบวา
1. ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาพ

รวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
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2. ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบดวย 6 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร (X1) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
(X7) การจัดการความรู (X3) การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช (X4) การจัดโครงสรางการบริหารงาน (X2)
และการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (X5) ซ่ึงท้ัง 6 ปจจัยนี้รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดรอยละ 57.60 เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังสมการ

2.1 ในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.742 + 0.195 (X3) + 0.348 (X1) + 0.224 (X7) +0.135 (X4) - 0.183 (X5) +

0.095 (X2)
2.2 ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z’y = 0.213 Z3 + 0.353 Z1 + 0.265 Z7 + 0.144 Z4 - 0.185 Z5 + 0.110 Z2
3. การพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวย 2 สวน คือปจจัยหลัก 6 ปจจัย ไดแก
การสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน การจัดการ
ความรู การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช การจัดโครงสรางการบริหารงาน และการมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ และปจจัยสงเสริม 4 ปจจัย ประกอบดวย MANO ไดแก การขับเคลื่อน
รวมกัน (Move together) การสรางความตระหนักรู (Awareness) การทํางานเปนทีม
(Never do alone) และการรวมใจเปนหนึ่งเดียว (One for all, all for one) และ
องคประกอบยอยของปจจัยหลักและปจจัยสงเสริม จํานวน 36 องคประกอบยอยท่ีมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน

การบริหารจัดการรูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใชหลัก PDCA ไดแกหลักการวางแผน (Plan) หลักการ
ปฏิบัติ (Do) หลักการตรวจสอบ (Check) และหลักการปรับปรุง/แกไข (Act)

ABSTRACT
The purposes of this research were; 1) to study the levels of learning

organization of small sized primary schools. ; 2) to analyze factors affecting of knowledge
sharing of learning organization of small sized primary schools. ; and 3) to development
model for learning organization capability building of small sized primary schools.

The research methodology was devided in to two steps. The first step was to
study the levels and analyze factors affecting by using the questionnaires for data
collection. The sample was 375 administrators from the small sized primary schools
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Under Primary Education Service Area Office. The second step was to development
model for learning organization capability building of small sized primary school by
Focus Group Discussion with nine experts. Questionnaires were used for data collection.
The data were analyzed with percentage, Arithmetic mean, Standard Deviation,
Stepwise Multiple Regression Analysis, Content analysis and analytic induction.

The research finding were;:
1. The levels of learning organization of small sized primary schools was at the

more levels.
2. The affecting factors on the learning organization of small sized primary

schools ranking from the most to the least were Vision mission and strategies (X1),
Personnel and teamwork development(X7), Knowledge management (X3), Technology
application (X4), Structure administration (X2), and Instructional leadership (X5) with were
statistical significant at .05 level. All 6 factors were together as a predictor for 58.00
percents. Thus it could be in a equations of factors affecting on the learning organization
of small sized primary schools were as follows:

2.1 The predicted equation in terms of raw scores was:
Y = 0.742 + 0.195 (X3) + 0.348 (X1) + 0.224 (X7) + 0.135 (X4) ) - 0.183 (X5) + 0.095 (X2)

2.2 The predicted equation in terms of standards scores was:
Z’y = 0.213 Z3 + 0.353 Z1 + 0.265 Z7 + 0.144 Z4 - 0.185 Z5 + 0.110 Z2

3. Model for learning organization capability building of small sized primary
schools, consisted of 6 core factors: Vision mission and strategies, Personnel and
teamwork development, Knowledge management, Technology Application, Structure
administration, and Instructional leadership. And 4 support factors: MANO were Move
together: M, Awareness: A, Never do alone: N, One for all, all for one : O. Furthermore,
these 6 core factors and 4 support factors also consisted of 36 subcomponents with
were correlated to each other’s.

The administrative model for learning organization capability building of small
sized primary schools., were to Plan, Do, Check, Act.

คําสําคัญ
การพัฒนารูปแบบ การสงเสริมศักยภาพ องคการแหงการเรียนรู
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ความสําคัญของปญหา
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนการพัฒนาองคการ

รูปแบบหนึ่งท่ีตองการใหองคการกาวไปสูความสําเร็จไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือเอกชน
สามารถประยุกตใชรวมกับระบบ การพัฒนารูปแบบอ่ืนๆ เพราะมีลักษณะเปนการพัฒนา
องคการดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค และใหบรรลุผลสําเร็จในระบบการบริหารเชิงคุณภาพ
(วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, 2548) จากปญหาและสถานการณของประเทศไทย การจัดการของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตางมีความพยายามมุงสรางคุณภาพ และประสิทธิภาพขององคการ
โดยรวม ซ่ึงตองอาศัยบุคคล ทีมงาน และทุกฝายท่ีเก่ียวของ นําเอาองคความรู ทักษะ และ
ประสบการณมาปฏิบัติใหเกิดการถายโอนการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกัน
และกัน Senge (1990) กลาววา องคการเปนแหลงของการเรียนรู เพราะถาไมมีการเรียนรู
ของบุคคล ก็จะไมมีการเรียนรูขององคการ แตการท่ีบุคคลเรียนรูแลว ก็ไมไดเปน
หลักประกันวาองคการจะเกิดการเรียนรูเสมอไป หากองคการไมสามารถเชื่อมโยงผลสําเร็จ
ของบุคคลเขากับผลสําเร็จขององคการได จําเรียง วัยวัฒน และเบญจมาศ อํ่าพันธุ (2540)
กลาววา องคการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนผลลัพธมาจากความเปนองคการแหง
การเรียนรู เปนแนวการบริหารจัดการในยุคใหม มีเปาหมายและระบบงานในการพัฒนาผูนํา
และสมาชิก โดยยกระดับการเรียนรูใหเปนรูปธรรม ภายใตพ้ืนฐานแนวคิดของ Marquardt
(1996) ท่ีไดเสนอแนวคิดวาองคการแหงการเรียนรูตองประกอบดวยหลักสําคัญ 5 ประการ
คือพลวัตแหงการเรียนรู (Learning Dynamics) การปรับเปลี่ยนองคการ (Organization
Transformation) การเพ่ิมอํานาจบุคลากร (People Empowerment) การจัดการความรู
(Knowledge Management) การประยุคใชเทคโนโลยี (Technology Application)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรายงานการเปรียบเทียบขอมูล
จํานวนนักเรียนของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2552 และ 2553 พบวา
จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพ่ิมจํานวนสูงข้ึน กลาวคือ จํานวนโรงเรียนในป
การศึกษา 2552 มีจํานวนท้ังสิ้น 31,508 แหง เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต่ํากวา 300 คน
ลงมาเปนจํานวนถึง 25,151 แหง หรือคิดเปนรอยละ 79.82 เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียน 120 คนลงมา เปนจํานวนถึง 14,056 แหง หรือคิดเปนรอยละ 44.61 และในป
การศึกษา 2553 มีจํานวนโรงเรียนท้ังสิ้น 31,424 แหง เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต่ํากวา 300
คน ลงมาเปนจํานวนถึง 25,327 แหง หรือคิดเปนรอยละ 80.60 เปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียน 120 คน ลงมาเปนจํานวน 14,397 แหง หรือคิดเปนรอยละ 45.82 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555) สอดคลองกับงานวิจัยของ วรัยพร แสงนภาบวร
(2550) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา โรงเรียนขนาดเล็กประสบ
ปญหาในทุกดาน โดยเฉพาะปญหาขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนปญหาใหญ
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อยางยิ่ง หลายโรงเรียนมีครูไมครบชั้น ครูคนเดียวตองสอนหลายระดับและหลายกลุมสาระ
การเรียนรู ครูขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดโอกาสในการพัฒนาดานตางๆ จึงสงผล
กระทบตอคุณภาพการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)

สมศ. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สรุปไดวา 1) ผลการ
ประเมินจําแนกตามสังกัด พบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ไมผานการประเมินเปนจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 18.44 และ 17.78 ใน
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามลําดับ 2) ผลการประเมินจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กไมผานการประเมินมาตรฐานเปนจํานวนมากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 20.49 และ 19.64 ในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามลําดับ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553)

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะท่ีเปนโรงเรียนขนาด
เล็ก จําเปนตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ในดานตางๆ อยางเรงดวน แนวคิดในเรื่องของการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
แนวทางหนึ่งคือการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เปนองคการแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือนําผลวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอยู

ในระดับใด
2. ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู มีปจจัยใดบาง
3. รูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู ควรมีลักษณะ

อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยแบงวิธีการวิจัยเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหง

การเรียนรูใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 14,585 คน

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 375 คน
โดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชเกณฑตามตารางของ Krejcie and Morgan
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

2. ตัวแปรท่ีศึกษาคือ สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู และปจจัยท่ีสงผล
ตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนี้ 1) การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร
2) การจัดโครงสรางการบริหารงาน 3) การจัดการความรู 4) การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช
5) การมีภาวะผูนําทางวิชาการ 6) การพัฒนาบุคลากร และทีมงาน 7) การพัฒนาบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองคการ 8) การจูงใจ 9) การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใชเทคนิคการประชุมกลุมสนทนา (Focus Group Discussion) มีขอบเขต
การวิจัย ดังนี้

1. กลุมผูเชี่ยวชาญท่ีใชในการประชุมกลุมสนทนา ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
ดานการบริหาร ซ่ึงมีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณใน
การทํางานไมต่ํากวา 10 ป จํานวนท้ังสิ้น 9 คน

2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญตอรูปแบบการสงเสริม
ศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา สภาพความ

เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( =4.13) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียง
จากมากไปหานอยคือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน (  =4.25) การเรียนรูรวมกันเปนทีม
( =4.18) การมีแบบแผนความคิด ( =4.12) การคิดอยางเปนระบบ ( =4.10) และ
ดานการเปนบุคคลรอบรู ( =4.00) ตามลําดับ

2. ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก

2.1 ระดับของปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( =4.27) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากและมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย
คือการพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ ( =4.41) การมีภาวะผูนําทางวิชาการ
( =4.38) การจูงใจ ( =4.35) การพัฒนาบุคลากร และทีมงาน ( =4.30) การสราง
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร ( =4.27) การจัดโครงสรางการบริหารงาน ( =4.26)
การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ( =4.26) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การ
นําเทคโนโลยีไปประยุกตใช ( =4.05)

2.2 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน
(Stepwise Multiple Regression) เพ่ือคัดเลือกตัวแปรท่ีดีท่ีสุด พยากรณปจจัยท่ีสงผลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยพิจารณาเลือกตัว
แปรท่ีมีอํานาจในการพยากรณสูงสุดเขาในสมการพยากรณ และเพ่ิมตัวแปรข้ึนทีละตัวแปร
ไดคาสหสัมพันธพหุคูณของตัวเกณฑ (Y) และตัวพยากรณ (X3, X1, X7, X4, X5, X2) มีคา
เทากับ 0.76 ซ่ึงท้ัง 6 ปจจัยนี้รวมกันพยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดรอยละ 57.60 และคาความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการพยากรณ
เทากับ 0.32 สมการพยากรณองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังสมการ

ในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.742 + 0.195 (X3) + 0.348 (X1) + 0.224 (X7) +0.135 (X4) - 0.183

(X5) +0.095 (X2)
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ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z’y = 0.213 Z3 + 0.353 Z1 + 0.265 Z7 + 0.144 Z4 - 0.185 Z5 +0.110 Z2
3. รูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย

3.1 หลักการบริหารรูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูใชหลักวงจรคุณภาพ (Deming Circle) 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันตอนการวางแผน
(Plan) 2) ข้ันตอน การปฏิบัติ (Do) 3) ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) และ 4) ข้ันตอนการ
ปรับปรุงแกไข (Act)

3.2 องคประกอบของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวยองคประกอบของปจจัยหลัก
6 องคประกอบ และองคประกอบของปจจัยสงเสริม 4 องคประกอบ และองคประกอบยอย
ของปจจัยหลัก 24 องคประกอบ และองคประกอบยอยของปจจัยสงเสริม 12 องคประกอบ
รวม 36 องคประกอบ ไดแก

3.2.1 องคประกอบของปจจัยหลักดานการสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร (Vision mission and strategies) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบคือ
1) การกําหนดวิสัยทัศน และทิศทางขององคการ 2) การกําหนดกลยุทธ 3) การแปลง
กลยุทธสูการปฏิบัติ และ 4) การควบคุมและประเมินผล

3.2.2 องคประกอบของปจจัยหลักดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
(Personnel and teamwork development) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบคือ
1) การสรรหาบุคลากร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
4) การธํารงรักษาบุคลากร

3.2.3 อ ง ค ป ร ะกอบข องป จ จั ย หลั กด า นกา ร จั ด ก า รคว าม รู
(Knowledge management) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบ คือ 1) การวางแผน
งานการจัดการความรู 2) การพัฒนาระบบการจัดการความรู 3) การสราง พัฒนา และใช
ประโยชนแหลงเรียนรู และ 4) การเทียบเคียงผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

3.2.4 องคประกอบของปจจัยหลักดานการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช
(Technology application) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบคือ 1) การวางแผนงาน
ดานเทคโนโลยี 2) การจัดหา บํารุงรักษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 3) การประยุกตใช
เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู และ 4) การประเมินผล

3.2.5 องคประกอบของปจจัยหลักดานการจัดโครงสรางการบริหารงาน
(Structure administration) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบ คือ 1) การวางแผน
การจัดโครงสรางการบริหารงาน 2) การจัดโครงสรางท่ียึดหยุนและหลากหลาย 3) การจัด
วางตัวบุคคล กลุมและทีมงาน และ 4) การประเมินผล
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3.2.6 องคประกอบของปจจัยหลักดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ
(Instructional leadership) และองคประกอบยอย 4 องคประกอบคือ 1) การวาง
แผนพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ 2) การใหความสําคัญกับหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎีและ
ปรัชญาการศึกษา 3) การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนเปนคนดี
เกง และมีความสุข และ4) การประเมินผล

3.2.7 องคประกอบของปจจัยสงเสริมดานการขับเคลื่อนรวมกัน
(Move together : M) และองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ 1) การรวมคิด 2) การรวมปฏิบัติ
3) การรวมประเมินผล

3.2.8 องคประกอบของปจจัยสงเสริมดานการสรางความตระหนักรู
(Awareness : A)และองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ 1) การสรางความรูความเขาใจ
รวมกัน 2) การสรางทัศนคติและคานิยมรวม 3) การเสริมสรางพฤติกรรมการแสดงออก

3.2.9 องคประกอบของปจจัยสงเสริมดานการทํางานเปนทีม (Never
do alone : N) และองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ 1) การกําหนดเปาหมายการ
ทํางานรวมกัน 2) การจัดลําดับความสําคัญและการมอบหมายงาน 3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

3.2.10 องคประกอบของปจจัยสงเสริมดานการสรางความเปนหนึ่ง (One for
all, all for one : O) และองคประกอบยอย 3 องคประกอบ คือ 1) การสรางสรรคผลงาน
2) การสรางความสามัคคี 3) การสรางขวัญกําลังใจ
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ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก (L.O. MANO Model)

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหง

การเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก
การวิเคราะหขอมูลสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา สภาพความเปน

องคการแหงการเรียนรู ท้ัง 5 ดาน มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.13) และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหา
นอย ดังนี้คือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน ( =4.25) การเรียนรูรวมกันเปนทีม ( =4.18) การมี
แบบแผนความคิด ( =4.12) การคิดอยางเปนระบบ ( = 4.10) และดานการเปนบุคคล
รอบรู ( =4.00) ตามลําดับ ซ่ึงดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุดอาจเปนเพราะ
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การบริหารจัดการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใชรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ
(Strategies Management) ซ่ึงเนนในเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน และทิศทางของ
องคการ การวินิจฉัยองคการ การกําหนดกลยุทธ การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ และ
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีย สรอยเพชร (2554)
พบวา รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยอดนิยมในเขต
ภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยหลักสําคัญ 7 ประการ คือ การคิดอยางเปนระบบ การรอบ
รูสวนตน การมีวิสัยทัศนรวมกัน การมีแบบแผนความคิด การเรียนรูรวมกันเปนทีม
บรรยากาศความไวใจและความรวมมือ และการพัฒนาวิชาชีพ แตละองคประกอบมี
ความสัมพันธสงผลตอกันและกันอยางตอเนื่อง

2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู พบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด
( =4.27) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ
( =4.41) การมีภาวะผูนําทางวิชาการ ( =4.38) การจูงใจ ( =4.35) การพัฒนา
บุคลากรและทีมงาน ( =4.30) การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร ( =4.27)
การจัดโครงสรางการบริหารงาน และการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ( =4.26) และดาน
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช ( =4.05) อาจเปนเพราะวาบทบาท
อํานาจ และหนาท่ีของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับ
การจัดการเรียนรู การปฏิบัติตามนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา การประสาน
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา และประสานการ
ระดมทรัพยากรดานตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Kaiser  (2000) ไดศึกษาวิจัยและนําเสนอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู 8 ปจจัย คือ 1) ภาวะผูนํา 2) วัฒนธรรมองคการ 3) พันธกิจและ
ยุทธศาสตร 4) การดําเนินงานบริหารจัดการ 5) โครงสรางองคการ 6) ระบบองคการ
7) บรรยากาศการทํางาน และ 8) การจูงใจ

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู โดย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน Stepwise Multiple
Regression ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ตัวแปรพยากรณ 6 ตัวแปร ไดแก การสราง
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน การจัดการความรู การนํา
เทคโนโลยีไปประยุกตใช การจัดโครงสรางการบริหารงาน และการมีภาวะผูนําทางวิชาการ
พยากรณความเปนองคการแหงการเรียนรูไดโดยมีคาสัมประสิทธิ์ การพยากรณอยูในระดับ
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มาก รอยละ 57.60 (R = 0.759) ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณความเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ การสรางวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร (X1) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน (X7) การจัดการความรู (X3) การนํา
เทคโนโลยีไปประยุกตใช (X4) การจัดโครงสรางการบริหารงาน (X2) การมีภาวะผูนําทาง
วิชาการ (X5) สามารถสรางเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน
ไดดังนี้

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (un standardized score)
Y = 0.742 + 0.195 (X3) + 0.348 (X1) + 0.224 (X7) +0.135 (X4) - 0.183(X5)

+0.095(X2)
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized score)
Z’y = 0.213 Z3 + 0.353 Z1 + 0.265 Z7 + 0.144 Z4 - 0.185 Z5 +0.110 Z2
จากสมการพยากรณ แสดงใหเห็นวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ท่ีเพ่ิมข้ึนจะสัมพันธกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู ท้ัง 6 ปจจัยดังกลาวหากตองการใหโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
มีความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน ก็ตองเนนความสําคัญในการพัฒนาปจจัย
ท้ัง 6 ปจจัยมากกวาปจจัยอ่ืนๆ ใหเปนเสมือนปจจัยตัวแทนในการพัฒนา หากพัฒนาปจจัย
ท้ัง 6 ปจจัยไดดีแลว ก็จะสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ท่ีดี สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมคิด  สรอยน้ํา (2547) ไดพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบวา ปจจัยทางการบริหาร 11 ปจจัย คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมของ
โรงเรียน การปฏิบัติของครูและทีมงาน เปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน
วิสัยทัศน พันธกิจและยุทศาสตร การปฏิบัติดานการจัดการ การพัฒนาครูและทีมงาน การจูง
ใจ ภาวะผูนําทางวิชาการ เทคโนโลยีและระบบงาน โครงสรางของโรงเรียน และการปฏิบัติ
ดานการบริการ รวมกันอธิบายความแปรปรวนในความเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ
76.80 ปจจัยทางการบริหารท่ีสามารถพยากรณองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติคือ การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน เปาหมายและขอมูลยอนกลับการปฏิบัติงาน
การจูงใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน การพัฒนาครูและทีมงาน วิสัยทัศน
พันธกิจและยุทศาสตร

3. ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอย
พหุคูณ แบบข้ันตอน Stepwise Multiple Regression พบวา ตัวแปรพยากรณ ประกอบดวย
6 ตัวแปร ไดแก การสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
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การจัดการความรู การนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช การจัดโครงสรางการบริหารงาน และการมี
ภาวะผูนําทางวิชาการ เม่ือพิจารณาแลวตัวแปรทุกตัวมีความสอดคลองกลมกลืนกัน มีความถูก
ตองเหมาะสมและครอบคลุมในเชิงทฤษฎี

3.2 ผลการสังเคราะหการพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก เปนขอสรุปเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้

3.2.1 ปจจัยดานการสรางวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร (Vision
mission and strategies) ควรพัฒนาปจจัยดานการกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนางาน และวิเคราะหนโยบายและการวางแนวทางเพ่ือนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สอดคลองกับ Pedler, Burguyne and Boydell (1988) กลาวถึง ลักษณะท่ีเหมาะสมของ
การเปนบริษัทแหงการเรียนรู (The Learning Company) วามีองคประกอบของการเปน
องคการหรือบริษัทแหงการเรียนรูท่ีสําคัญดานหนึ่งคือ ดานกลยุทธ (strategy)

3.2.2 ปจจัยดานการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน (Personnel and
teamwork development) ควรพัฒนาปจจัยดานการกําหนดนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน และมีการสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม
ขีดสมรรถนะและความ สามารถ (Competency) สอดคลองกับเปาหมายขององคกรกลาง
การบริหารงานบุคคลหรือ ก.ค.ศ.

3.2.3 ปจจัยดานการจัดการความรู (Knowledge management)
ควรพัฒนาปจจัยดานการสงเสริมใหสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือแสวงหาขอมูลองคความรู
ใหมๆ ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหสมาชิกไดมีโอกาสรวมกลุมกันศึกษา หรือพัฒนางานใน
เรื่องท่ีสนใจ สอดคลองกับความเห็นของ วิจารณ พานิช (2550) ไดเสนอทศปฏิบัติสูความ
เปนองคการเรียนรูของหนวยราชการไวนาสนใจโดยเสนอความเห็นเก่ียวกับ“แกนเพ่ือการ
ปฏิบัติ”หรือหัวใจ หรือจุดคานงัดในการดําเนินการจัดการความรู เพ่ือบรรลุความเปน
องคการแหงการเรียนรู ไววา ใหทุกคนสรางและใชความรูในการทํางาน

3.2.4 ปจจัยดานการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช (Technology
application) ควรพัฒนาปจจัยดานเทคโนโลยีการสื่อสารมาลดคาใชจายในการติดตอ
ประสานงาน และพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูขององคการโดยใชเทคโนโลยี สอดคลอง
กับ Brain Quinine (1996) ท่ีกลาววา เทคโนโลยีเปนองคประกอบสําคัญ สําหรับการจัดการ
ความรูขององคการ การใชความรูความเขาใจในเทคโนโลยี เปนท้ังศาสตรและศิลปของการ
เรียนรู การสื่อสาร ขอมูลสารสนเทศ และคอมพิวเตอรซ่ึงองคประกอบยอยของเทคโนโลยี
เพ่ือการสรางองคการแหงการเรียนรู มีดังนี้ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ของการเรียนรู 3) ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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3.2.5 ปจจัยดานการจัดโครงสรางการบริหารงาน (Structure
administration) ควรพัฒนาปจจัยดานการจัดโครงสรางท่ียืดหยุนและหลากหลายในลักษณะเพ่ือ
สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระบบการมอบหมายงานและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ Marquard & Reynolds A. (1994) พบวาการท่ีจะเปน
บริษัทแหงการเรียนรูระดับโลก (Global Learning Company) ไดนั้นองคการจะตองมีโครงสราง
ท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) เปนโครงสรางท่ีเล็ก คลองตัว ไมมีสายการบังคับบัญชา
มากเกินไป มีหนาท่ีความรับผิดชอบหรือลักษณะงานท่ียืดหยุนแบบไมตายตัว

3.2.6 ปจจัยดานการมีภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional
Leadership) ควรพัฒนาปจจัยดานการตัดสินใจในการบริหารและสนับสนุนสถานศึกษาโดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญและมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) ดานผูบริหาร มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ และดานผู เรียน
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช
1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ควรกําหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้น ในการ

พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยใชผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรู ท้ัง 6 ปจจัย เปนองคประกอบหลักในการวางแผนการพัฒนา

2. สถานศึกษาในระดับตางๆ หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรทําการวิจัย
และพัฒนา (research and development) โดยนําเอาผลการสังเคราะหรูปแบบการ
สงเสริมศักยภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
เปนกรอบแนวทางในการพัฒนา

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยสภาพปญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาหนวยงานทางการศึกษา

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ในระดับตางๆ เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการพัฒนาองคการท่ีมี
ประสิทธิภาพ

2. ควรทําการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน เชน
โรงเรียนดีศรีตําบล โรงเรียนดีใกลบานเปนตน
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ภาคผนวก



บทบรรณาธิการ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 7
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556 นี้ ไดรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ
เพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการของคณาจารย บัณฑิตศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้มีจํานวน 15 เรื่อง ประกอบดวยบทความวิทยานิพนธ
ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหวาง
ประเทศ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยทุกบทความไดผาน
การกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิประจําฉบับเปนที่เรียบรอยแลว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หวังเปน
อยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนทางวิชาการสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย และ
นักศึกษา

กองบรรณาธิการ



รายนามผูทรงคุณวุฒิ (Readers) ประจําวารสาร
1. ศาสตราจารย ดร.กฤษ  เพ่ิมทันจิตต
2. ศาสตราจารย ดร.ชาญวิทย  วัชรพุกก
3. ศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน
4. ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี
5. ศาสตราจารย ดร.พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ
6. ศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิวัฒนวงศวนา
7. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  สัตยธรรม
8. ศาสตราจารย ดร.สมพงษ  ธรรมพงษา
9. ศาสตราจารย ดร.อุดม  ทุมโฆสิต
10. Professor Dr. Brian  Sheehan
11. Professor Dr.Sergey  Meleshko
12. รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐพงษ  เจริญพิทย
13. รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ
14. รองศาสตราจารย ดร.นวลพรรณ  จันทรศิริ
15. รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย  เกยุรานนท
16. รองศาสตราจารย ดร.วีระวัฒน อุทัยรัตน
17. รองศาสตราจารย ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษผล
18. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  เลาหนันท
19. รองศาสตราจารย ดร.สุรางค  เมรานนท
20. รองศาสตราจารย ดร.สุพจน ไวยยางกูร
21. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ
22. รองศาสตราจารยสมบัติ  พันธวิศิษฎ
23. Associate Professor Dr. Jame R. Ketudat - Cairns
24. Associate Professor Dr. Nikolay Moskin
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  เจนอักษร
28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค เพ็งพัด
29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แสง-ชูโต
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชา  ทรวงแสวง
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ  ศักดารัตน
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณี ยหะกร
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33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุธ  ลวดทรง
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชัย  เหมะธุลิน
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรักษ  เลาหบุตรี
36. อาจารย ดร.กิติมา  ทามาลี
37. อาจารย ดร.เจริญขวัญ  ไกรยา
38. อาจารย ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง
39. อาจารย ดร.ธเนส  เตชะเสน
40. อาจารย ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ
41. อาจารย ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์
42. อาจารย ดร.ธีรพงษ  บุญรักษา
43. อาจารย ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง
44. อาจารย ดร.พันธญา  สุนินทบูรณ
45. อาจารย ดร.ไพจิตร  สดวกการ
46. อาจารย ดร.ไพฑูรย  รัชตะสาคร
47. อาจารย ดร.ไพบูลย  วิริยะวัฒนา
48. อาจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์
49. อาจารย ดร.ไวพจน จันทรเสม
50. อาจารย ดร.แสวง วิทยพิทักษ
51. อาจารย ดร.เอกพงศ  กิตติสาร



ใบตอบรับการเปนสมาชิก
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ชื่อ (โปรดระบุคํานําหนานาม)........................................นามสกุล............................................
ขอสมัครเปนสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เริ่มตั้งแต ปท่ี....................ฉบับท่ี..........................ถึง ปท่ี...................ฉบับท่ี.......................
ขอตออายุวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ปท่ี................ฉบับท่ี...................
ท่ีอยู (โปรดระบุชื่อหรือหนวยงานผูรับ)..................................................เลขท่ี..........................
ถนน....................................ตาํบล...................................................อําเภอ...............................
จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย.....................................
โทรศัพท.................................................E-mail.......................................................................
พรอมนี้ ไดโอนเงินผานบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555 เลขท่ี  980-8-07552-5 จํานวนเงิน...............................................บาท

ลงชื่อ......................................ผูสมัคร
(..............................................)

อัตราคาสมาชิก 1 ป (3 ฉบับ) เปนเงิน 250 บาท (รวมคาจัดสง)
โปรดกรอกขอมูลในใบตอบรับการเปนสมาชิกและสาํเนาใบถอนเงินมาท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขท่ี 1 หมู 20 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

หรือ ซื้อดวยตนเองท่ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ตอ 403
Fax.02-529-1638, 02-529-4046 ตอ 406
E-mail: grad@vru.ac.th
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภเปน
วารสารวิชาการท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารยและนักวิชาการ และเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการแกสมาชิก นักวิชาการ
และผูสนใจท่ัวไป  กําหนดออกปละ 3 ฉบับ ตนฉบับท่ีรับพิจารณาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ใดมากอนและไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน  บทความท่ีเผยแพรผานการประเมิน
คุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

การเตรียมตนฉบับ
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการพิจารณา ไดแก บทความวิจัย บทความทางวิชาการเก่ียวกับ การ

วิจัยบทความปริทัศนและบทวิจารณหนังสือ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพตนฉบับใชตัวพิมพ
(Font) ชนิด TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต พิมพหนาเดียวขนาด A4 ความยาว 10-
12 หนา ตนฉบับประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี

1. ช่ือเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ช่ือผูเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมขอมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงและ

สถานท่ีทํางาน
3. บทคัดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 คํา
4. คําสําคัญ
5. ความสําคัญของปญหา
6. โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
7. วัตถุประสงคการวิจัย
8. วิธีดําเนินการวิจัย
9. ผลการวิจัย
10. อภิปรายผล
11. ขอเสนอแนะ
12. บรรณานุกรม

การจัดสงตนฉบับ จัดสงตนฉบับพรอมแผนดิสกเก็ต จํานวน 1 ชุด มายังฝาย วารสารบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขท่ี 1 หมู 20 ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

รูปแบบการอางอิง Download Template บทความใน http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html

บทความทุกเรื่องไดรับการตรวจความถูกตองทางวิชาการ โดยผูทรงคุณวุฒิทรรศนะและ
ขอคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มิใชเปนทรรศนะและความคิดของผูจัดทําจึงมิใชความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธ์ิ การคัดลอกแตใหอางอิง
แหลงท่ีมา



........................ช่ือเรื่อง  ภาษาไทย .
เวน 1 บรรทัด

........................... ช่ือเรื่อง  ภาษาอังกฤษ .
เวน 1 บรรทัด

ช่ือ-สกุลนักศึกษาภาษาไทย1 ช่ือ-สกุลอาจารยท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และช่ืออาจารยท่ีปรึกษารวมภาษาไทย3

ช่ือ-สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1, ช่ือ-สกุลอาจารยท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2, and ช่ืออาจารยท่ีปรึกษารวมภาษาอังกฤษ3

เวน 1 บรรทัด
1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด.............................................
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด.............................................
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด.............................................
เวน 1 บรรทัด

เวน 1 บรรทัด
บทคัดยอ

.............................................................................................................................
................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ABSTRACT
.............................................................................................................................

................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

คําสําคัญ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ความสําคัญของปญหา
.............................................................................................................................

................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 เขม TH Sarabun PSK)

0.6 นิ้ว

0.6 นิ้ว

0.6 น้ิว

มรว.บ. 14
11101010

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง)

0.6 นิ้ว

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง)
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
.............................................................................................................................

................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

วัตถุประสงคการวิจัย
.............................................................................................................................

................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

วิธีดําเนินการวิจัย
.............................................................................................................................

................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ผลการวิจัย
.............................................................................................................................

................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

อภิปรายผล
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................

................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เขม)

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว
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บรรณานุกรม
................(ขนาดตัวอักษร 16).................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................................

หมายเหตุ
1. คําสําคัญคือ คําท่ีอยูในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ซ่ึงเปนคําท่ีใชในการ

สืบคนขอมูล (ไมใชนิยามศัพทเฉพาะ)

ตัวอยาง

ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของขาราชการท่ีมีตอการทํางาน
คําสําคัญไดแก  ความพึงพอใจ การทํางาน

ชื่อเรื่อง คุณภาพการใหบริการของพนักงานในแผนกซุปเปอรมารเก็ต
ของหางสรรพสินคา

คําสําคัญไดแก คุณภาพการใหบริการ

2. วิธีดําเนินการวิจัย ไดแก ประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุมกลุมตัวอยาง
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล

3. บรรณานุกรม ใหเขียนเฉพาะท่ีกลาวถึงในบทความท่ีสงเทานั้น
4. จํานวนหนาของเนื้อหาของบทความท่ีสงไมเกิน 12 หนา
5. หมายเลข 1),2),3) ถาเปนอาจารยในหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียนอยูไมตองใส

หมายเลข และอาจารยอยูในหลักสูตรเดียวกันใหใชตัวเลขเดียวกัน สวนถาอาจารยไมไดอยู
ในหลักสูตรเดียวกันใหใชตัวเลขตางกัน

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
เขม)

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว

0.6 น้ิว
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รายละเอียดในการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มีทั้งหมด 13 หัวขอ ดงันี้

1. ชื่อโครงการวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดยอ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดยอ)
3. คําสําคัญ
4. ความสําคัญของปญหา
5. โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
6. วัตถุประสงคการวิจัย
7. วิธีดําเนินการวิจัย
8. ผลการวิจัย
9. อภิปรายผล
10. ขอเสนอแนะ
11. บรรณานุกรม
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ท่ีสําคัญ ๆ ดวย
13. ความยาวไมเกิน 12 หนา

หมายเหตุ :
การกําหนดรูปแบบบทความวิจัย สําหรับตีพิมพ ใหผูสงปฏิบัติ ดังนี้
1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบลาง 2.54 เซนติเมตร
(1 นิ้ว)
2. ตั้งระยะขอบดานซาย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบดานขวา 2.54 เซนติเมตร
(1 นิ้ว)
3. แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามท่ีกําหนดในแบบฟอรม)
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ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ

ประกาศรับผลงานวิจัย

นักวิจัยสงตนฉบับมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาคัดเลือก
แจงนักวิจัย

แกไข

สงตนฉบับให
ผูทรงคุณวุฒิอานประเมินงานวิจัย

สงกลับนักวิจัย
แกไข

ผูทรงคุณวุฒิอานและประเมินงานวิจัย
สงตนฉบับพรอมคําประเมิน

ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ดําเนินการเผยแพรในวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ



รายนามผูทรงคุณวุฒิ (Readers)
ประจําวารสารปท่ี 7 ฉบับท่ี 2

1. ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง
2. ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
3. ศาสตราจารย ดร.พิชิต พิทักษเทพสมบัติ
4. รองศาสตราจารย ดร.วีระวัฒน อุทัยรัตน
5. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
6. รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน เกษรพทย
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาสัก เต็ะขันหมาก
9. อาจารย ดร.แสน สมนึก
10. อาจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล
11. อาจารย ดร.นารี อาจวาริน (อาแว)
12. อาจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล
13. อาจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์
14. อาจารย ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง
15. อาจารย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของกรมทางหลวงชนบท : กรณีศึกษาพ้ืนท่ี

สํานักทางหลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี)

FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF THE TECHNICAL TRAINING TO
PERSONNEL OF THE LOCAL GOVERNMENTS OF THE DEPARTMENT

OF RURAL ROADS : A CASE STUDY OF BUREAU
OF RURAL ROADS 1 (PATHUMTHANI)

กรณ ปลอดมณี1 เทพศักดิ์ บุณยรตัพันธุ1 และสรุพร เสี้ยนสลาย2

Korn Plodmanee1, Theppasak Boonyarataphan1, and Suraporn Sian-salai2

1หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
2อาจารยประจําสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

_______________________________

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรม

ดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) ศึกษาความแตกตางของความสําเร็จ
ของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
3) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 4) เสนอแนะกลยุทธการพัฒนาการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบไมทดลอง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เนนการวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีศึกษาคือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีผานการฝกอบรมดานชาง ท่ีจัดโดยกรมทางหลวงชนบท จํานวนท้ังสิ้น 392 คน จากพ้ืนท่ีสํานัก
ทางหลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี) ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุโดยวิธีข้ันตอน สวนการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะห SWOT
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ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ของกรมทางหลวงชนบท มากกวารอยละ 80
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีความ

ตองการในการพัฒนาบุคลากรดานชางแตกตางจากเทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.)

3. สมรรถนะ และตัวแปร 3 วงกลม เปนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดการ
ฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. กลยุทธท่ีควรนํามาใชในการพัฒนาการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับ
ความตองการ จัดทําสื่อออกเผยแพรแบบออนไลน สงวิทยากรไปแนะนําในพ้ืนท่ี ปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการฝกอบรม สรางเครือขาย และชองทางในการติดตอกับชางโดยตรง และจัดตั้ง
หนวยบริการเคลื่อนท่ี

ABSTRACT
The purposes of this study are 1) study the level of success of training

on mechanics for personnel from local administrative organization, 2) study the
differences in success of training on mechanics for personnel in each type of
local administrative organization, 3) study the factors influencing success of
training on mechanics for personnel of local administrative organization and 4) to
recommend the strategies for development of training on mechanics for
personnel of local administrative organization.

The research design is non-experimental design and survey based
research focusing on the quantitative research, as well as the qualitative
research. The population for this study are 392 personnels of local administrative
organization having passed training on mechanics organized by the Department
of Rural Roads (DRR), in the area of Bureau of Rural Roads 1 (Pathumthani)
covering 5 provinces; Pathumthani, Nonthaburi, Samut Prakan, Phranakhon Si
Ayutthaya and Ang Thong, The Instruments used for this research are base on
the questionnaire and the interview. Data are analyzed by applying frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple
regression analysis while qualitative data analysis applied SWOT analysis.
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The findings were as follows
1. Level of success of training on mechanics for personnel of local

administrative organization by the Department of Rural Roads was more than 80%
2. Tambon administrative organization’s requirement for the development

of mechanical personnel differs from that of municipalityand Provincial Administration
Organization.

3. Both variables competency and 3 circles had influenced the success
of training on mechanics for personnel of local administrative organization

4. Strategies required for improving training on mechanics for personnel
of local administrative organization are to update data and adapt the content to
fit the need of the attendants, to publicize on online media, to send lecturer for
orientation in the area, to modify training pattern, and to develop network and
channel for direct contact with the mechanic and set up mobile unit.

คําสําคัญ
การจัดฝกอบรมดานชาง ความสําเร็จ

ความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหง

รัฐ และหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ ่น มีสาระสําคัญใหร ัฐตองกระจายอํานาจ
(Decentralization) ใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง และกําหนดให
มีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยสาระสําคัญกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจในการจัดทําแผนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและแผนปฏิบัติการ ซ่ึงสาระสําคัญของแผนดังกลาวไดกําหนดใหสวน
ราชการจะตองถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 6 ดาน มีการถาย
โอนภารกิจท้ังสิ้น 245 เรื่อง มีสวนราชการท่ีจะตองถายโอนภารกิจจํานวน 50 หนวยงาน
รวม 11 กระทรวง และกําหนดใหหนวยงานท่ีถายโอนตองชวยเหลือสนับสนุนใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาจนกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีความพรอม

กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads) เปนหนวยงานท่ีกอตั้งข้ึนจาก
การปฏิรูประบบราชการ โดยไดนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการบริหาร
ราชการ และมีภารกิจในการถายโอนถนนและสะพานในความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน รวมท้ังการทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีรับถายโอน โดยกรมทางหลวงชนบทไดทําหนาท่ีในฐานะพ่ีเลี้ยงดวยการจัดฝกอบรม
ดานชางใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวา การจัดฝกอบรมดังกลาวประสบความสําเร็จในระดับใด และอะไรเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จ ตลอดจนเพ่ือตองการทราบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความตองการพัฒนา
บุคลากรดานชางเพ่ิมเติมในดานใด โดยไดเลือกพ้ืนท่ีสํานักทางหลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี)
ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และ
อางทอง เปนพ้ืนท่ีในการศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. การจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสบ

ความสําเร็จในระดับใด
2. การฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทประสบความสําเร็จแตกตางกันหรือไม
3. อะไรเปนปจจัยท่ีทําใหการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินประสบความสําเร็จ
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการพัฒนาบุคลากรดานชางเพ่ิมเติมในเรื่องใด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
2. เพื่อศึกษาความแตกตางของความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4. เพ่ือเสนอแนะกลยุทธการพัฒนาการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีผานการฝกอบรมดานชางท่ีจัดโดยกรมทางหลวงชนบทในเขตพ้ืนท่ีสํานักทาง
หลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี) จํานวน 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง รวมท้ังสิ้น 383 แหง โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีไดจาก
การคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane จํานวน 196 แหง กลุมตัวอยางแหงละ 2 คน
รวมกลุมตัวอยาง 392 คน

เครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซ่ึงมีท้ังหมด 4 ตอน
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชาง

ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอนท่ี 3 คําถามเพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ และแบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน

โอกาส ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ผู ศึกษาไดหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยไดนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน
30 ตัวอยาง และนํามาหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.93

การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่ง วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสถิติ One Sample t-test คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) สวนท่ีสอง การวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงพรรณนารวมท้ังการจัดกลุมขอเสนอแนะท่ีจะทําใหการจัดฝกอบรม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห SWOT

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรม

ดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมทางหลวงชนบท: กรณีศึกษาสํานัก
ทางหลวงชนบทท่ี 1 (ปทุมธานี) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ขอมูลท่ัวไป กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 89.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป
รอยละ 41.1 สถานภาพสมรส รอยละ 65.8 สวนใหญมีการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี
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รอยละ 53.8 สวนใหญ ไดรับเงินเดือน 10,001-15,000 บาท รอยละ 27.0 สวนใหญสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 71.9 ตําแหนงประเภทบริหารสวนใหญดํารงตําแหนง หัวหนา
สวน รอยละ 12.8 ตําแหนงประเภทบุคลากรดานชางสวนใหญดํารงตําแหนงนายชางโยธา
รอยละ 24.5 สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 ป ข้ึนไป รอยละ 37.8 และท้ังหมดเคย
เขารับการฝกอบรมท่ีจัดโดยกรมทางหลวงชนบท รอยละ 100.0

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรอิสระในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ย 3.87 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ตัวแปรท่ีกลุมตัวอยางมีความเห็นอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับ ดังนี้ ตัวแปร 3 วงกลม มีคาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ สมรรถนะ มีคาเฉลี่ย 3.89
ความชัดเจนของกระบวนการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 3.84 และตัวแปรการเรียนรูของผูเขารับ
การฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 3.82 ตามลําดับ

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอตัวแปรตามในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 3.88

ผลการวิจัย
1. ระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินของกรมทางหลวงชนบทมากวารอยละ 80
2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (คาเฉลี่ย 3.93) มีความตองการในการพัฒนา

บุคลากรดานชางแตกตางจากเทศบาล (คาเฉลี่ย 3.76) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
(คาเฉลี่ย 3.78)

3. สมรรถนะ (คาเฉลี่ย 3.89) และตัวแปร 3 วงกลม (คาเฉลี่ย 3.90) สงผลตอ
ความสําเร็จของการจัด การฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. กลยุทธท่ีควรนํามาใชในการพัฒนาการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ปรับปรุงเนื้อหาใหตรงกับ
ความตองการ จัดทําสื่อออกเผยแพรแบบออนไลน สงวิทยากรไปแนะนําในพ้ืนท่ี ปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการฝกอบรม สรางเครือขายและชองทางในการติดตอกับชางโดยตรง และจัดตั้ง
หนวยบริการเคลื่อนท่ี

ขอสรุปจากการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย จุดแข็ง กลุมตัวอยางมีความเห็นวา กรมทาง
หลวงชนบทมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญ และมีประสบการณ หลักสูตรฝกอบรมตรงกับความ
ตองการตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน มีการนําความรูเก่ียวกับเทคนิควิธีการสมัยใหมและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาถายทอดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) วิทยากรมีความรู
ความสามารถ จุดออน กลุมตัวอยางมีความเห็นวา หลักสูตรขาดความหลากหลาย ควรมีการ
สรุปเนื้อหาท่ีชัดเจน ระยะเวลาการฝกอบรมนอย การฝกปฏิบัติไมท่ัวถึง เนื้อหาของหลักสูตร
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ฝกอบรมบางประเด็นไมสอดคลองกับเนื้องาน อปท. สถานท่ีจัดฝกอบรมไกล ไมสะดวกตอการ
เดินทางไปเขารับการฝกอบรม ควรจัดการฝกอบรมในพื้นที่จริงมากกวาการจัดในหอง
ประชุม โอกาส กลุมตัวอยางมีความเห็นวา ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาใหครอบคลุมกับภารกิจของ อปท.
ในทุกดาน ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรม ควรมีการปรับปรุงโปรแกรมตางๆ ใหสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน ควรขยายพ้ืนท่ีในการจัด
ฝกอบรมลงไปในระดับพ้ืนท่ี ควรมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและเพ่ิมชองทางในการ
เผยแพร ควรกําหนดรูปแบบวิธีการฝกอบรมท่ีหลากหลาย และมีการคัดเลือกผู เขารับ
การฝกอบรมท่ีมีพ้ืนฐานในระดับเดียวกันและ ขอจํากัดหรืออุปสรรค กลุมตัวอยางมีความเห็น
วา อปท.ไมมีงบประมาณในการเดินทางเขารับการฝกอบรม สถานท่ีจัดฝกอบรมไกลไมสะดวกตอ
การเดินทาง และวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) แตกตางจากหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ

อภิปรายผล
1. การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมทางหลวงชนบท ตามสมมติฐานท่ีตั้งไววา ระดับความสําเร็จ
ของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมทางหลวง
ชนบทไมต่ํากวารอยละ 80

จากการศึกษาพบวา ระดับความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงจากผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ความสําเร็จของการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนหนึ่ง อาจเนื่องมาจากการจัดฝกอบรมใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) ของกรมทางหลวงชนบทเปนการจัดอบรมแบบใหเปลา เปนการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจถายโอน
ตองชวยเหลือสนับสนุนใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการ จนกวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีความพรอม โดยไดดําเนินการจัดฝกอบรมตามแนวทางกระบวนการฝกอบรม
ของสํานักงาน ก.พ. (สํานักงาน ก.พ., 2532) ประกอบดวย การหาความจําเปนในการฝกอบรม
การสรางหลักสูตร การกําหนดโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมินผล/ติดตามผล และ
ไดนําแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด 3 วงกลม ของจีระ หงสลดารมภ (2533)
มาใช นอกจากนี้จากผลการศึกษาพบวาหลักสูตรท่ีกรมทางหลวงชนบทจัดฝกอบรมตรงกับความ
ตองการในการนําไปใชในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามกลุมตัวอยางยังเสนอใหมีการปรับปรุง
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โปรแกรมตางๆ ใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของนงนุช การสุข (2548) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการ
รองรับการถายโอนงานของกรมทางหลวงชนบท : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นนทบุรี ท่ีพบวาองคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพต่ําดานการกอสราง และบํารุงรักษาทาง

2. การวิเคราะหความแตกตางกันของความตองการในการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท ตามสมมติฐานท่ีตั้งไววา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภทมีความตองการในการพัฒนาบุคลากรดานชางท่ีแตกตางกัน

จากผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีมีความความตองการ
ในการพัฒนาบุคลากรท่ีแตกตางกัน คือ เทศบาล (คาเฉลี่ย 3.76) กับองคการบริหารสวนตําบล
(คาเฉลี่ย 3.93) (อบต.) ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจากโครงสราง อํานาจหนาท่ี อายุการจัดตั้ง
โดยเทศบาลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
มีฐานะเปนนิติบุคคล มีหนาท่ีในการพัฒนาและบํารุงรักษา และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ และมีอํานาจในการทํากิจกรรมตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด สวนองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก
มีพ้ืนท่ีครอบคลุมเขตตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนดมีหนาท่ีในการจัดใหมีและบํารุงทางน้ํา และ
ทางบก การรักษาความสะอาดของถนน เปนตน และมีอํานาจในการทํากิจกรรมตางๆ ในเขต
พ้ืนท่ี โดยมีอํานาจตามท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจและอิสระ มีงบประมาณเปนของตนเอง
ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิในการเขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ (โกวิทย พวงงาม, 2452) ซ่ึง
จากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) มีขอบเขต อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ งบประมาณ และโครงสรางท่ีแตกตางกัน
ตลอดจนระยะเวลาการจัดตั้งท่ีตางกัน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความตองการใน
การพัฒนาบุคลากรดานชางแตกตางกัน กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีขนาด
เล็ก และมีอัตรากําลังบุคลากรนอยกวาเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ยังเปนหนวยงานหลักท่ีรับโอนภารกิจจากสวนราชการท่ีถายโอน รวมถึงภารกิจดานโครงสราง
พ้ืนฐานดานทางและสะพาน แตเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีขนาดเล็ก
ขาดประสบการณ และมีศักยภาพไมเพียงพอตอการกอสรางและบํารุงรักษาทาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของกมลศักดิ์ โสดาศรี (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกวกับการถายโอนภารกิจดานการบํารุงรักษาทาง พบวา
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกว กับการถายโอนภารกิจดานการ
บํารุงรักษาทาง ซ่ึงจําแนกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานศักยภาพ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานเครื่องมือ
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และอุปกรณ 4) ดานการบํารุงรักษาทาง ในภาพรวมพบวาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สระแกวมีศักยภาพเกณฑเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกดาน

3. ปจจัยท่ีสงผลความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมทางหลวงชนบท ตามสมมติฐานท่ีตั้งไววา ความชัดเจนของ
กระบวนการฝกอบรม ตัวแปรการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม ตัวแปร3วงกลม และสมรรถนะ อยาง
นอย 1 ตัวแปร สงผลตอความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับระดับความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีจํานวน 2 ตัวแปร คือ สมรรถนะ และตัวแปร 3 วงกลม ดังนี้

3.1 การพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางสมรรถนะ (Competency) กับ
ความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซ่ึงเปนปจจัยตัวแรกท่ีเขา สูสมการถดถอย โดยสามารถอธิบายความผันแปรของระดับ
ความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
ถึงรอยละ 52.0 กลาวไดวาสมรรถนะ เปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหการจัดการฝกอบรมดานชาง
ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสบความสําเร็จ โดยปจจัยท้ัง 5 คือ 1) ทักษะ
2) ความรู 3) ทัศนคติ 4) บุคลิกลักษณะ และ 5) แรงจูงใจ ซ่ึงสอดคลองกับ Spencer &
Spencer (1993 อางถึงใน ประวิทย วิจิตรไตรธรรม, 2551) ท่ีไดกลาวไววา สมรรถนะเปน
คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอความมีประสิทธิผล หรือการ
ปฏิบัติงานท่ีไดผลการทํางานท่ีดีข้ึนกวาเดิม นอกจากนี้ Spencer และ Spencer ยังไดกลาวไว
วา คุณลักษณะของบุคคลเปรียบเหมือนภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูในน้ํา โดยมีสวนหนึ่งท่ีเปนสวน
นอยลอยอยูเหนือน้ํา ไดแกความรูท่ีบุคคลมีในสาขาตางๆ ท่ีเรียนรูมา และสวนของทักษะ
ไดแกความเชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษในดานตางๆ สวนท่ีลอยอยูเหนือน้ํานี้เปนสวนท่ีสังเกต
และวัดไดงาย สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยูใตน้ํานั้นเปนสวนท่ีมีปริมาณมากกวา สังเกต
และวัดไดยากกวา สวนท่ีอยูเหนือน้ําเปนสวนท่ีสัมพันธกับเชาวนปญญาของบุคคล ซ่ึงยังไมเพียง
พอท่ีจะทําใหเขาเปนผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน บุคคลจําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก
คุณลักษณะสวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเองและบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคมท่ี
เหมาะสมดวย จึงจะทําใหเขาสามารถเปนผูท่ีมีผลงานท่ีโดดเดนได ซ่ึงนอกจากบุคคลทุกคนควรมี
ความสามารถพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน บุคคลยังควรพัฒนาตนเองใหมีความสามารถท่ีแตกตางกันดวย
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของกมลศักดิ์ โสดาศรี (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกวกับการถายโอนภารกิจดานการ
บํารุงรักษาทาง โดยบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกวมีความเห็นวา
ตองการแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานบุคลากรมากที่สุด และขอเสนอแนะของ
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นงนุช การสุข (2548) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการรองรับการ
ถายโอนงานของกรมทางหลวงชนบท โดยไดใหขอเสนอแนะดานประสบการณการฝกอบรม
และคูมือหลักเกณฑในแผนพัฒนาตําบลวาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานไปพรอมๆ กัน

ดังนั้น จึงกลาวไดวา สมรรถนะของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปน
พ้ืนฐานของความรูในดานงานชาง และความตองการในการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานของ
ตนเองใหมีความสามารถท่ีนอกเหนือและพิเศษไปจากความสามารถท่ีมีอยู ตลอดจนความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคูไปกับการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหสอดรับซ่ึงกันและกัน สมรรถนะจึงเปนสวนหนึ่งท่ีสงผล
ตอความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

3.2 การพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางตัวแปร 3 วงกลม กับระดับความสําเร็จ
ของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนตัว
แปรท่ีเขาสูสมการถดถอยเปนลําดับรองลงมาจากสมรรถนะ ซ่ึงประกอบดวย บริบท (Context)
ของ อปท. ทักษะและศักยภาพท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร (Skills, Competencies) และแรงจูงใจ
(Motivation) โดยสามารถอธิบายความผันแปรของระดับความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดาน
ชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.5 ซ่ึงกลาวไดวาตัวแปร
3 วงกลม เปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประสบความสําเร็จ ซ่ึงจีระ หงสลดารมภ ไดกลาวไววา ทฤษฎี 3 วงกลม
เปนแนวคิดเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนทฤษฎีท่ีถือไดวาเปนกลยุทธในการพัฒนาและ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงผูบริหารหรือผูนําจะตองมีวิสัยทัศนท่ีถูกตอง และสามารถ
ระบุภารกิจที่ชัดเจนไดกอนจึงจะนําทฤษฎี 3 วงกลม มาปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จากผลการวิจัยของสําเนียง สิมมาวัน (2549) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การถายโอนอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี และไดเสนอ
แนวทางแกไขปญหาในการถายโอนอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ การทําความ
เขาใจใหชัดเจนในเรื่องภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเปนผูรับผิดชอบ การกําหนด
นโยบายและแผนในการรองรับภารกิจถายโอนอยางชัดเจน รวมท้ังถายโอนบุคลากรและ
งบประมาณใหเหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินการภารกิจถายโอน

ดังนั้น จึงกลาวไดวา ตัวแปร 3 วงกลม ซึ่งเปนปจจัยที่กรมทางหลวงชนบท
นํามาใชในการกําหนดและจัดทําโครงการ/หลักสูตร โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ความ
ตองการ ทักษะและศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการกําหนดรูปแบบการฝกอบรมท่ีเปนท่ี
ดึงดูดความสนใจ ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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และการพัฒนาบุคลากรในแตละพื้นที่ ตัวแปร 3 วงกลม จึงเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ SWOT มาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยใชเทคนิค TOWS Matrix ในการวิเคราะห ซ่ึงมี
ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ ดังนี้

1.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ควรจัดทํา
หลักสูตรโดยสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ อปท. ขยายเวลาการฝกอบรมใหเพียงพอ
รวมท้ังควรจัดทํา สื่อถายทอดประสบการณตรงและองคความรูท่ีเก่ียวกับขอระเบียบ กฎหมาย
และมาตรฐานงานออกเผยแพรผานชองทางตางๆ อีกทั้งควรจัดทําหลักสูตรฝกอบรมโดยเนน
กรณีศึกษาออกเผยแพรผานระบบออนไลน และออฟไลน

1.2 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรมเผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ต และควรจัดสงทีมวิทยากรท่ีมีความรูและ
ประสบการณเขาไปใหคําแนะนําในพ้ืนท่ี ควรจัดทําโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม สําหรับ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1.3 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ควรปรับปรุงและสรุปเนื้อหาการฝกอบรม
โดยแยกเปนประเด็นอยางชัดเจน และมีความหลากหลาย ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
ฝกอบรมดวยการสงวิทยากรท่ีมีความรู และประสบการณ ไปใหความรูในพ้ืนท่ีตามชวง
ระยะเวลาท่ี อปท.สะดวก

1.4 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) หนวยงานควรสรางเครือขาย และชองทางใน
การติดตอประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล และองคความรูกับชางโดยตรง ควรจัดตั้งหนวย
บริการเคลื่อนท่ี เพ่ือใหคําปรึกษาแนะเก่ียวกับวิชาการดานชาง

2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในภาคปฏิบัติ
จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดฝกอบรม

ดานชางใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมทางหลวงชนบท มีจํานวน 2 ตัว
แปร คือ สมรรถนะ และตัวแปร 3 วงกลม ดังนั้น เพ่ือใหการจัดฝกอบรมดานชางใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้

2.1 สมรรถนะ เปนบุคลิกลักษณะท่ีซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถ
ผลักดันใหปจเจกบุคคลสรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ
นักวิชาการไดแบงประเภทของสมรรถนะออกเปน 2 ประเภทบาง 3 ประเภทบาง โดยในสวนของ
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดแบงสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญออกเปน 2 ประเภท คือสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุมงาน
ซ่ึง David C. McClelland ไดกลาวไววาสมรรถนะมีองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 1) ทักษะ
2) ความรู 3) ทัศนคติ 4) บุคลิกลักษณะ และ 5) แรงจูงใจ (1993 อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,
2548) ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูรับผิดชอบในการจัดการฝกอบรมควรพิจารณา ดังนี้

1) ทักษะ การจัดทําโครงการฝกอบรมควรกําหนดเนื้อหาของโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรมโดยการนํากรณีศึกษามาใชเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสฝกฝนใน
เกิดความชํานาญ เกิดทักษะการแกไขปญหาและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง
เชน การฝกปฏิบัติ การประมาณราคางาน การฝกปฏิบัติการซอมบํารุงถนนแตละประเภท
เปนตน

2) ความรู การจัดทําโครงการฝกอบรมควรจัดทําโครงการ/หลักสูตรท่ี
สามารถชวยกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมมีการนําความรูท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู เพ่ิมเติม เพ่ือนําความรู ไปใชใน
การปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ/หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ
ขอระเบียบกฎหมาย และหลักวิชาท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ควรจัดกลุมผูเขารับ
การฝกอบรมโดยแบงตามระดับความรู และหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เชน กลุมหัวหนาสวนโยธา กลุม
วิศวกร กลุมนายชางโยธา กลุมผูชวยชาง เปนตน เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมแตละกลุมมีระดับ
พ้ืนความรูท่ีใกลเคียงกัน

3) ทัศนคติ การจัดทําโครงการฝกอบรมควรจัดทําโครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรมท่ีเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนคติซ่ึงกันและกัน
โดยอาจกําหนด ใหมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

4) บุคลิกลักษณะ การจัดทําโครงการฝกอบรมควรจัดทําโครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรมท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหกับผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหผูเขารับการ
ฝกอบรมกลาคิด กลาตัดสินใจมากยิ่งข้ึน โดยอาจเชิญผูเชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยามาให
ความรูแกวิทยากรเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสังเกตบุคลิกลักษณะ ท้ังนี้ เพ่ือใหวิทยากรสามารถเลือก
วิธีการถายทอดความรูใหเหมาะสมกับบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีเขารับการฝกอบรม

5) แรงจูงใจ การจัดทําโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม ควรมีวิธีการและ
ชองทางท่ีหลากหลายและสะดวกเพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถใหขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงการ/
หลักสูตร วิธีการ และรูปแบบการฝกอบรม ตลอดจนควรกําหนดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมให
สามารถดึงดูดความสนใจใหอยากเขาอบรม รวมถึงการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับ
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เม่ือผานการฝกอบรม โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบอาจทําขอตกลงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
จัดทําหลักสูตรรวมกันและกําหนดใหบุคลากรตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ จึงจะ
สามารถกาวเขาสูตําแหนงตางๆ ได

2.2 ตัวแปร 3 วงกลม เปนแนวคิดเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีเปนกลยุทธในการ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร ประกอบดวย บริบท ของ อปท. ทักษะและศักยภาพ
ท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร และแรงจูงใจ ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูจัดการฝกอบรมควรพิจารณา ดังนี้

1) บริบท ของ อปท. การจัดทําโครงการฝกอบรมควรนําสภาพแวดลอม
ท้ังภายใน และภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาวิเคราะหในการจัดทําโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรม เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นๆ ตลอดจนเพ่ือใหตรงกับความตองการในการพัฒนาของแตละหนวยงาน เชน หนวยงานท่ีตั้ง
อยูบริเวณพ้ืนท่ีดินออนอาจตองการเพ่ิมพูนความรูและเทคนิคการเก่ียวกับการกอสรางในพ้ืน
ท่ีดินออน สวนหนวยงานท่ีติดทะเลอาจตองการองคความรูและเทคนิคเก่ียวกับการปองกัน
การกัดเซาะตลิ่ง เปนตน

2) ทักษะและศักยภาพท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร การจัดโครงการฝกอบรม
ควรพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ และลักษณะงานท่ีตองการพัฒนา ตลอดจนควรสอดแทรกเนื้อหาท่ีเปนองคความรู
รองท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกลุมนั้นๆ เชน ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง
กฎหมายความรับผิดทางละเมิด เปนตน

3) แรงจูงใจ การจัดทําโครงการฝกอบรมควรมีการประชุมหารือรวมกัน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดสิทธิประโยชน หรือกําหนดใหบุคลากรท่ีผาน
การฝกอบรมไดรับโอกาสความเจริญกาวหนาในสายอาชีพนั้นๆ เชน กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือทําขอตกลงกับสภาวิศวกรเพ่ือใหการรับรองแกผูผานการฝกอบรม
เปนตน

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของการจัดการฝกอบรมดานชาง

ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) วามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร

3.2 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
รับโอนวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท ยังตองการใหหนวยงานท่ีถายโอน
ภารกิจเปนพ่ีเลี้ยงตอไป หรือสามารถดําเนินการเองไดแลว
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3.3 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีสํานักทางหลวงชนบทท่ี 1
(ปทุมธานี) ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา
และอางทอง ดังนั้น ควรมีการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนดวย เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําแผน
ดานอ่ืนๆ ตอไป

3.4 การศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพียงดานเดียว ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน คณะกรรมการการกระจายอํานาจ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เปนตน

3.5 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการเปนพ่ีเลี้ยงใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในดานตางๆ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลท่ีไดไปใชในจัดทําแผนตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพื่อฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ไดรับทุน
สนับสนุน การวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนา
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับ
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 2) ศึกษาผลการฝกทักษะการ
ปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เปนนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2555
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยการเขามาสมัครลงทะเบียนเรียนในเว็บไซต โดยใช
เครื ่องมือรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
แอนิเมชั่นเบื้องตน และแบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน แอนิเมชั่นเบื้องตน ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน
แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

1.1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น
เบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา จากการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวของกับองคประกอบการเรียนแบบผสมผสาน ข้ันตอนการเรียน
แบบผสมผสาน การสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน และการไดมาซ่ึงกระบวนการเรียนแบบ
ผสมผสาน จากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยสามารถสรุปรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
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สื่อสารการศึกษา ออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 1) การนําเขา (Input) เปนการเตรียมความ
พรอมกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน, 2) กระบวนการ (Process) เปน
ข้ันตอนการเรียน โดยผสานแบบหองเรียนปกติ 45 เปอรเซ็นต และการจัดการเรียนแบบ
ออนไลน 55 เปอรเซ็นต ผานกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีชื่อวา 4S2A ยอมาจาก S1
หมายถึง การสรางเนื้อเรื่อง (Story), S2 หมายถึง การเขียนบท (Script), S3 หมายถึง
การสรางสตอรี่บอรด (Storyboard), S4 หมายถึง การบันทึกเสียง (Sounds), A1 หมายถึง
การสรางการเคลื่อนไหว (Animate) และ A2 หมายถึง การสรางงานแอนิเมติค (Animatic)
เปนตน, 3) ผลลัพธ (Output) เปนการศึกษาทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน และ
4) ผลตอบรับ (Feedback) ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีปฏิสัมพันธของผูเรียนในการเรียนการสอน

1.2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน
แอนิเมชั่นเบื้องตน โดยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวาองคประกอบ และ
ทุกข้ันตอนมีความเหมาะสม

2. ผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

จากการศึกษาผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน พบวา ผูเรียน
จํานวน 30 คน มีคาเฉลี่ยทักษะการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน ( =2.76) อยูในระดับดี
โดยทักษะการบันทึกเสียงเปนทักษะท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุด ( =2.83) อยูในระดับดี  อันดับท่ี 2
คือ ทักษะการสรางงานแอนิเมติค ( =2.81) อยูในระดับดี  อันดับท่ี 3 คือทักษะการเขียน
บท ( =2.76) อยูในระดับดี อันดับท่ี 4 คือ ทักษะการสรางเนื้อเรื่อง ( =2.74) อยูในระดับ
ดี  อันดับท่ี 5 คือ ทักษะการสรางสตอรี่บอรด ( =2.72) อยูในระดับดี และอันดับท่ี 6 คือ
ทักษะการสรางการเคลื่อนไหว ( =2.71) อยูในระดับดี เปนตน

ABSTRACT
A study of Blended Learning for Animation Basic Skills Development

for Bachelor’s degree, Education Technology, has two main objectives. 1) To
develop a blended learning style for animation basic skills for bachelor’s
degree students in education technology department. 2) To study basic
animation skill practicing for bachelor’s degree students in education
technology department by using a group of 30 selected sample students. All
of them are bachelor’s degree students from education technology
department, faculty of education, Srinakharinwirot University in semester 1 year
2012. The samples were selected under a purposive sampling method. The
samples had to do their enrolment through a website by using a blended
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learning and teaching style for the purpose of evaluation their skill and their
performance on basic animation. Moreover, there is a performance evaluation
form to evaluate a basic animation performance in this study.

1. The result of developing a blended learning style for animation
basic skills for bachelor’s degree students in education technology
department.

1.1 According to a primary study and a primary data analysis on
blended learning element, blended learning procedure, basic animation skill
and blended learning obtained by field data collecting, the study and analysis
illustrate that there are 4 significant components in a blended learning style for
animation basic skills for bachelor’s degree students in education technology
department. 1) Input: Input is the preparation stage before access to the next
stage, which is process stage. 2) Process: This stage is an actual blended
learning style between 45 percent of a traditional physical class and 55
percent of online learning by using a 4S2A technique. 4s include Story creating
(S1), Script writing (S2), Storyboard writing (S3) and Sound recording (S4).
Likewise, 2a stands for animate (A1) and animatic (A2). 3) Output: This stage is
an examination of basic animation skill that students achieve through
a blended learning style. 4) Feedback is a result of interaction during the
learning process.

1.2 The result of the evaluation of a blended learning style for
animation basic skills evaluation by five experts indicates that the elements
accord are another and all procedures are appropriate.

2. The result of skill practicing and animation performing task for
bachelor’s degree students in education technology department

According to a study of skill practicing and animation performing task,
it was found that from thirty subjects have a mean of basic animation skills at
2.76, ( =2.76) which is a fine result. The skill that scores the highest is
a sound recording skill, It’s score is at 2.83, which is a fine result. The second
highest is an animatic creating skill. It’s score is at 2.81, which is also considered
a fine result. The third is a script writing skill. It’s score is ay 2.76, which is
regarded as a fine result. The fourth highest is a story creating skill. It’s score is
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at 2.74, which is a fine outcome. The fifth place is a storyboard writing skill. It’s
score is at 2.72. The score is still considered as a fine result. The sixth is a
animation creating skill. It’s score is at 2.71 mean, which is also regarded as a
fine result.

คําสําคัญ
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน  ทักษะการปฏิบัติงานแอนนิเมชั่น

ความสําคัญของปญหา
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีมี

ความนาสนใจในการนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการเรียน เนื่องจากเปนรูปแบบการเรียนรูท่ี
รวบเอารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายมามาผสมผสานเปนรูปแบบการเรียนรู
ท่ีมีความยืดหยุนสูง ดริสโคล (Driscoll, 2002) ไดใหนิยามของการเรียนแบบผสมผสาน วา
เปนการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทํางานจริง ซ่ึงสอดคลองกับเบอซิน
(Bersin, 2003) ท่ีกลาววา การเรียนแบบผสมผสานเปนสวนหนึ่งของการเรียนในองคกร เปน
การผสมผสานการเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสและสื่ออ่ืน ๆ ในการสงผานความรูในการเรียน
นอกจากนี้ The Royer Center for learning and Academic Technologies (2004) ได
กลาวถึง การเรียนแบบผสมผสานในมุมมองท่ีแตกตางกันออกไป คือ การเรียนแบบผสมผสาน
เปนการผสมผสานยุทธวิธี ในการเรียนและสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเขา
ดวยกัน เชน การผสมผสานการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา กับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน การผสมผสานการเรียนการสอนแบบเผชิญหนากับการเรียนทางไกล เปนตน
จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมสานท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา
การจัดการเรียนแบบผสมผสาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนความยืดหยุน
มีการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกัน โดยใชสื่อการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท้ังการเรียน
การสอนแบบออนไลนและการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา เพ่ือตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนทุกคนสามารถบรรลุเปาหมายของ
การจัดการเรียนการสอน

โดยสถาบันการศึกษาจํานวนมาก มีหลักสูตรผลิตบัณฑิตรองรับบุคลากรในสายงาน
ดังกลาว แตปญหาท่ีพบในการเรียนการสอนดานมัลติเดีย ดิจิทอล อารต คือ ความตองการ
คําแนะนําจากผูมีประสบการณการทํางานจริง ไมสามารถแกไขปญหาท่ีพบระหวางการทํางาน
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และขาดโอกาสในการแกไขงานตามคําแนะนําจากผู มีประสบการณการทํางานจริง
อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานบุคลากร (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2553)

การเรียนการสอนเรื่อง กระบวนการออกแบบและสรางแอนิเมชั่น เปนการเรียน
การสอนในภาคทฤษฎีท่ีมุงเนนใหความรูในหลักการและวิธีปฏิบัติตางๆ เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาข้ันสูงตอไปซ่ึงการสอนจะใชวิธีการบรรยายเปนสวนใหญ ท้ังนี้เนื่องจากเนื้อหาวิชานี้
มีขอบเขตการศึกษาในรายละเอียดคอนขางมาก ซับซอนทําใหยากท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะในดานการออกแบบและสรางแอนิเมชั่น โดยการเรียนการสอน
พบวา มีปญหาอยูหลายประการ ดังนี้ (ปยพล จูพิทักษ, 2548) (1) พ้ืนฐานขององคประกอบ
ตางๆ เชน ความรูเดิม ความเขาใจและความสามารถ ความสนใจท่ีแตกตางกันในกลุม ดังนั้น
การสอนโดยวิธีบรรยายอยางเดียวอาจไมสามารถแกปญหาใหทุกคนเรียนรูและพัฒนา
ความสามารถของตนเองใหเทาทันกันไดในทันทีทันใด (2) การเรียนแตละครั้งในชั้นเรียน
จํานวนผู เรียนในชั้นเรียนจะมีมาก ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือโอกาสแสดงความคิดเห็นเปนไปไดยาก รวมท้ังขอบขายของเนื้อหามี
รายละเอียดมาก ทําใหตองเรงสอนเนื้อหาใหทันเวลา ทําใหวิธีการสอนท่ีใชมากท่ีสุดคือ
การบรรยาย สวนวิธีการอ่ืนอาจจะใชสอนบางบางครั้ง (3) เวลาในชั้นเรียนมีนอย เนื่องจาก
เวลาท่ีใชในการสอนในชั้นเรียนมีนอยเกินไป ดวยวิชานี้ผูเรียนจําเปนตองฝกทักษะปฏิบัติ
ควบคูกันไปกับบางเนื้อหา ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีผูเรียนตองเขาฟงการบรรยายในชั้นเรียนโดย
ปกติจึงทําใหการฝกปฏิบัติเปนเพียงการนําเสนอแบบบอกกลาวและยกตัวอยาง หรือมีการฝก
ปฏิบัติ แตใหเวลานอยเกินไป แลวหลังจากนั้นผูเรียนก็กลับไปฝกปฏิบัติเอาเองนอกเวลาเรียน
แลวทํางานมาสงอาจารยผูสอนทําใหผูเรียนขาดทักษะ ขาดความเขาใจท่ีถูกตองไปเพราะไม
อาจจดจําเนื้อหาวิชาการตางๆ ไดหมดจากการบอกกลาว และ (4) สื่อการเรียนการสอน
ท่ีนํามาใชประกอบการสอนสวนมากจะตองใหผูสอนอธิบายควบคูไปดวย ทําใหผูเรียนไม
สามารถท่ีจะไปศึกษาเองได นอกจากนี้สื่อตางๆ อาจจะมีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ
วิชา หลักสูตรการเรียนการสอนและความตองการของผูเรียนดวย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เปนสาขาวิชาหนึ่งท่ีมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิต
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีคุณภาพออกสูสังคม จากการศึกษางานวิจัยของ เนาวนิตย
สงคราม (2551) พบวา ผูเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร สามารถสราง
นวัตกรรมการศึกษาได แตยังสรางไดในระดับท่ีเปนการนํามาประยุกตใชเทานั้น ยังไมสามารถ
เกิดนวัตกรรมใหมท่ียังไมมีผูใดเคยคิดมากอน จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นั้นมีความรูพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรมจากการเรียนรูใน
สาขาวิชาท่ีเรียนมา แตยงัขาดประสบการณในการสรางนวัตกรรมการศึกษาใหมๆ

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เพ่ือท่ีจะไดเครื่องมือ เปนแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียน
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ดวยวิธีการเรียนรูแบบผสมผสานในหัวขออ่ืนๆ ในการพัฒนานักเทคโนโลยีการศึกษาสายเลือด
ใหมท่ีจะเปนพลังสําคัญท่ีจะยกระดับมาตรฐานบุคลากรในการผลิตงานแอนิเมชั่นของประเทศ
ไทยในอนาคต และเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปใชในการเรียนการสอนและผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีวา “ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมีความรู และ
ทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต”

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน และผลการศึกษาการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับ
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
2. เพ่ือศึกษาผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิต

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
มีการดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูล จะแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน

ดังนี้
สวนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของกับ

องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญดานการเรียนแบบ
ผสมผสาน

สวนท่ี 2 ทําการเก็บขอมูลภาคสนาม เพ่ือนํากระบวนการเรียนการสอน
ท่ีไดไปทําการออกแบบรูปแบบการเรียนในข้ันตอนตอไป โดยจะเก็บขอมูลโดยการบันทึก
การสังเกตการจัดการเรียนการสอนในระหวางการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลา
4 สัปดาห จากกลุมตัวอยาง 6 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและ
การศึกษา คณะครุศาสตรและอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2554 โดยการเลือกแบบเจาะจง จากการลงทะเบียนเรียน
บนเว็บไซต  ซ่ึงแบงข้ันตอนการบันทึกออกเปน 2 ประเด็นในแตละหนวยการเรียน คือ
1) การดําเนินการเรียนการสอน และ 2) การนําเสนอผลงาน เปนตน

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบรูปแบบการเรียน เปนข้ันตอนการนํามูลจาก ข้ันตอนท่ี 1
วิเคราะหขอมูล ท้ัง 2 สวน มาทําการออกแบบรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะ
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษาสามารถนํามาออกแบบรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะ
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน ไดดังนี้

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมช่ันเบ้ืองตน

ภาพท่ี 1 รูปแบบการเรยีนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน
(4S2A)
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รายละเอียดรูปแบบการเรียนแบบ 4S2A ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
1. การนําเขา (Input) เปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้
1.1 ดานผูเรียน (Students) ผูเรียนเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2 ดานผูสอน (Instructor) ผูสอนมีความเชี่ยวชาญดานการสรางงานแอนิเมชั่น

เบื้องตน สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรมเก่ียวกับการตกแตงภาพ,
โปรแกรมเก่ียวกับการบันทึกเสียง, โปรแกรมเก่ียวกับการตัดตอวีดีทัศน และการใชเว็บสังคม
ออนไลน (Social Network) เปนตน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน และผูสอนสามารถใชเว็บสังคมออนไลน (Social Network) อยางคลองแคลวและ
เหมาะสม

1.3 ดานเครื่องมือ (Tools) การเตรียมความพรอมดานเครื่องมือแบงออกเปน
2 ประเภทคือ

1) ประเภทออฟไลน ไดแก สื่อการเรียน เอกสาร วีดีทัศน เปนตน
2) ประเภทออนไลน ไดแก เว็บชวยสอน (WBI/WBT) และเว็บสังคม

ออนไลน (Social Network) เปนตน
2. กระบวนการ (Process) เปนข้ันตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยผสาน

การจัดการเรียนแบบหองเรียนปกติ 45 เปอรเซ็นต และการจัดการเรียนแบบออนไลน
55 เปอรเซ็นต รวมเขาไวดวยกัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณท่ีสุด โดยมีข้ันตอน
การเรียนดังตอไปนี้

S1 หมายถึง การสรางเนื้อเรื่อง (Story) เปนการเรียนแบบหองเรียนปกติ
90 เปอรเซ็นต และการเรียนออนไลน 10 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนข้ันตอนแรกในการดําเนินการ
เรียนการสอน ผูสอนจะใหคําแนะนํา (Coaching) หรือใหคําปรึกษา (Mentoring) เก่ียวกับ
การสรางและออกแบบเนื้อเรื่องใหแกผูเรียน โดยการหาความคิดริเริ่มจากการสรางแรง
บันดาลใจ เพ่ือนําไปออกแบบกรอบแนวคิดสําหรับการเขียนแผนผังความคิด (Mine Map)
กอนท่ีจะสรางเปนเนื้อเรื่องตอไป

S2 หมายถึง การเขียนบท (Script) เปนการเรียนแบบออนไลน
100 เปอรเซ็นต โดยผูเรียนจะจะใชเวลานอกเวลาเรียน ในการทําการศึกษาและฝกทักษะ
ปฏิบัติงานผานเว็บไซตชวยสอน (WBI/WBT) ดวยตนเอง โดยเปนการเรียนรูเก่ียวกับวิธีการ
เขียนบท และรูปแบบของบทภาพยนตรในรูปแบบตางๆ สําหรับการสรางงาน
แอนิเมชั่นตอไป

S3 หมายถึง การสรางสตอรี่บอรด (Story Board) เปนการเรียนแบบ
หองเรียนปกติ 90 เปอรเซ็นต และการเรียนออนไลน 10 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนข้ันตอน
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การฝกทักษะดานการสรางสตอรี่บอรด โดยผูสอนจะทําการสาธิตวิธีการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการตกแตงภาพ และการใหคําแนะนํา (Coaching) หรือการใหคําปรึกษา
(Mentoring) ผูเรียนจะเรียนรูข้ันตอนการทํางานดวยวิธีการ เทคนิคใหมๆ และนําความรูท่ีได
จากข้ันตอนนี้ไปใชสําหรับการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตนตอไป

S4 หมายถึง การบันทึกเสียง (Sounds Recording) เปนการเรียนแบบ
ออนไลน 100 เปอรเซนต ซ่ึงเปนข้ันตอนการฝกทักษะการบันทึกเสียงสําหรับนําไปใชใน
การสรางงานแอนิเมชั่น ผูเรียนจะอาศัยเวลานอกเวลาเรียน เพ่ือทําการศึกษาและฝกทักษะ
ปฏิบัติงานผานเว็บไซตชวยสอน (WBI/WBT) ดวยตนเอง โดยเปนการเรียนเก่ียวกับหลักการ
พากยเสียง และวิธีการบันทึกเสียงท่ีเหมาะสม

A1 หมายถึง การสรางการเคลื่อนไหว (Animated) เปนการเรียนแบบ
หองเรียนปกติ 90 เปอรเซ็นต และการเรียนออนไลน 10 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนข้ันตอนการฝก
ทักษะดานการเคลื่อนไหวของภาพ โดยผูสอนจะสาธิต ใหคําแนะนํา (Coaching) หรือให
คําปรึกษา (Mentoring) การใชโปรแกรมสําหรับการตัดตอวีดีโอเนื่องจากโปรแกรมดังกลาว
เปนโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวได และงายตอการใชงานสําหรับผูเรียนท่ี
พ่ึงหัดสรางงานดานแอนิเมชั่นเบื้องตน  ผูเรียนจะไดฝกทักษะเก่ียวกับหลักการเคลื่อนไหวของ
ภาพ จังหวะ และเทคนิค ตางๆในการนําไปสรางการเคลื่อนไหวสําหรับผลงานของผูเรียน
ตอไป

A2 หมายถึง การสรางแอนิ เมติค (Animatic) เปนการเรียนแบบ
ออนไลน 100 เปอรเซ็นต และการเรียนออนไลน ซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายในการฝกทักษะ
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน โดยข้ันตอนนี้จะเปนการรวบรวมเอาทักษะตางๆท่ีไดปฏิบัติ
จากข้ันตอนท้ังหมดของการเรียนการสอน มาสรางเปนผลงานในรูปแบบของงาน แอนิเมติค
ผูเรียนจะอาศัยชวงเวลาวางของผูเรียนเพ่ือทําการศึกษาและฝกทักษะปฏิบัติงานผานเว็บไซต
ชวยสอน (WBI/WBT) ดวยตนเอง โดยนําความรูท่ีไดจากการศึกษาขอมูลการสรางแอนิเมติค
ไปสรางผลงานของตนเองอยางเหมาะสม

หลังจากการเรียนการสอนในข้ันตอน A2 ผูเรียนจะสามารถสรางงานในรูปแบบแอ
นิเมติค และสามารถนําพ้ืนฐานการสรางแอนิเมติคท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ไปใชปฏิบัติในข้ันตอน
การสรางงานแอนิเมชั่นในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป

จากการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สามารถ
แบงสัดสวนการเรียนเรียนเปนการเรียนแบบปกติ ออกเปน 45 เปอรเซ็นต และการเรียน
ออนไลน ออกเปน 55 เปอรเซ็นต

3. ผลลัพธ (Output) เปนการศึกษาทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น
เบื้องตนของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย
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3.1 ทักษะสรางเนื้อเรื่อง เปนทักษะการหาความคิดริเริ่มจากการสรางแรง
บันดาลใจ เพ่ือนําไปออกแบบกรอบแนวคิดสําหรับการเขียนแผนผังความคิด (Mine Map)
กอนท่ีจะสรางเปนเนื้อเรื่องท่ีมีความเหมาะสม

3.2 ทักษะการเขียนบท เปนทักษะการนําเนื้อเรื่องท่ีไดจากการสรางเนื้อเรื่อง
นํามาเขียนในรูปแบบบทภาพยนตรสําหรับงานแอนิเมชั่น ดวยวิธีการและหลักการท่ีเหมาะสม

3.3 ทักษะการสรางสตอรี่บอรด เปนทักษะเก่ียวกับการใชเครื่องมือรวมถึงวิธีการ
นํา เทคนิคใหมๆ ในการนํามาสรางสตอรี่บอรดท่ีมีความเหมาะสม

3.4 ทักษะการบันทึกเสียง เปนทักษะเก่ียวกับการใชเครื่องมือรวมถึงวิธีการนํา
เทคนิคใหมๆ ในการบันทึกเสียงท่ีมีความเหมาะสม

3.5 ทักษะการสรางการเคลื่อนไหว เปนทักษะเก่ียวกับการใชเครื่องมือใช
เครื่องมือรวมถึงวิธีการนํา เทคนิคใหมๆ ในการนํามาสรางการเคลื่อนไหวสําหรับงาน
แอนิเมชั่นท่ีมีความเหมาะสม

3.6 ทักษะการสรางงานแอนิเมติค เปนทักษะโดยรวมท่ีนําเอาทักษะท้ังหมดใน
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน มาสรางเปนผลงานแอนิเมติคท่ีมีความเหมาะสม

4. ผลตอบรับ (Feedback) ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินการฝกทักษะ
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน จากการทํากิจกรรมของผูเรียน และการตอบคําถามและ
แสดงความคิดเห็นตอผลงานของผูเรียนผานรูปแบบสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือ
กระตุนใหผูเรียนไดเขามาแสดงความคิดเห็นและเสริมแรงการปฏิบัติงานในกิจกรรมการเรียน
การสอนเปนผลตอบรับท่ีเกิดข้ึน หลังจากมีปฏิสัมพันธของผูเรียนในการใชรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสาน เพ่ือนําสิ่งท่ีไดไปใชในการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นในระดับท่ีสูงข้ึน
ตอไป

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือ เปนข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือท่ีไดมาจากการ
ข้ันตอนการออกแบบรูปแบบการเรียน จากการประเมินความเหมาะสม จากผูเชี่ยวชาญ โดย
ใชแบบประเมินความสอดคลอง (IOC) มีระดับความคิดเห็น -1 ถึง 1 ถาผลพบวา คาเฉลี่ย
เทากับ 0.5 ข้ึนไป มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได ซ่ึงประกอบดวย

1) แผนการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น
เบื้องตน

2) บทเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น
เบื้องตน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

3) แบบประเมินการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับ
นิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการเรียน เปนข้ันตอนการประเมินความเหมาะสม
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยใชแบบประเมินความสอดคลอง (IOC) มีระดับความ
คิดเห็น -1 ถึง 1 ผลพบวา คาเฉลี่ย เทากับ 0.5 ข้ึนไป  มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได

ข้ันตอนท่ี 5 ทดลองใช เปนข้ันตอนท่ีนํารูปแบบการเรียนท่ีผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เปนนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ประจําป
การศึกษา 2555 จากการเลือกแบบเจาะจง โดยการลงทะเบียนเรียนในเว็บไซต

ข้ันตอนท่ี 6 การประเมินการฝกทักษะการปฏิบัติเปนข้ันตอนการศึกษาทักษะ
การปฏิบัติงาน แอนิเมชั่นเบื้องตน จากกลุมตัวอยาง 30 คน จากการเรียนแบบผสมผสาน
เพ่ือฝกทักษะเบื้องตน โดยใชเกณฑการประเมิน จากมาตรจัดอันดับคุณภาพซ่ึงมี 3 ระดับ คือ

ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ไดคะแนนรวมระหวาง 2.35–3.00
ระดับคุณภาพ 2 (ปานกลาง) ไดคะแนนรวมระหวาง 1.68–2.34
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ไดคะแนนรวมเทากับ 1.00–1.67
ซ่ึงประกอบทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน 6 ทักษะ ไดแก ทักษะ

การสรางเนื้อเรื่อง, ทักษะการเขียนบท, ทักษะการสรางสตอรี่บอรด, ทักษะการบันทึกเสียง
เสียง, ทักษะการสรางการเคลื่อนไหว และทักษะการสรางงานแอนิเมติค

ผลการวิจัย
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
1.1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น

เบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา จากการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวของกับ องคประกอบการเรียนแบบผสมผสาน ข้ันตอนการเรียน
แบบผสมผสานการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้อง และการไดมาซ่ึงกระบวนการเรียนแบบ
ผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน จากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดย
สามารถแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 1) การนําเขา (Input) เปนการเตรียมความพรอม
กอนท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2) กระบวนการ (Process) เปนข้ันตอน
การเรียน โดยผสานแบบหองเรียนปกติ 45 เปอรเซ็นต และการจัดการเรียนแบบออนไลน
55 เปอรเซ็นต ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีชื่อวา 4S2A ยอมาจาก S1 หมายถึง
การสรางเนื้อเรื่อง (Story), S2 หมายถึง การเขียนบท (Script), S3 หมายถึง การสรางสตอรี่บอรด
(Storyboard), S4 หมายถึง การบันทึกเสียง (Sounds), A1 หมายถึง การสรางการเคลื่อนไหว
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(Animate) และ A2 หมายถึง การสรางงานแอนิเมติค (Animatic) เปนตน, 3) ผลลัพธ
(Output) เปนการศึกษาทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน และ 4) ผลตอบรับ (Feedback)
ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีปฏิสัมพันธของผูเรียนในการเรียนการสอน

1.2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน
แอนิเมชั่นเบื้องตน โดยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน
พบวา มีความสอดคลองกันขององคประกอบ และทุกข้ันตอนมีความเหมาะสม

2. ผลการศึกษาผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา พบวา ผูเรียนจํานวน 30 คน มีคาเฉลี่ยทักษะ
การสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน ( =2.76) อยูในระดับดี โดยทักษะการบันทึกเสียงเปนทักษะ
ท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุด ( =2.83) อยูในระดับดี  อันดับท่ี 2 คือทักษะการสรางงานแอนิเมติค
( =2.81) อยูในระดับดี อันดับท่ี 3 คือทักษะ การเขียนบท ( =2.76) อยูในระดับดี อันดับท่ี
4 คือทักษะการสรางเนื้อเรื่อง ( =2.74) อยูในระดับดี อันดับท่ี 5 คือทักษะการสรางสตอรี่
บอรด ( =2.72) อยูในระดับดี และอันดับท่ี 6 คือทักษะการสราง การเคลื่อนไหว ( =2.71)
อยูในระดับดี เปนตน

อภิปรายผล
ผลจากการทําวิจัยครั้งนี้ แบงการอภิปรายออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มีความ
แตกตางจากงานปริญญานิพนธฉบับอ่ืน ตรงท่ีข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะ การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน จะทําการสังเคราะหรูปแบบการ
เรียนดวยการเก็บขอมูลภาคสนามกอนการสังเคราะหรูปแบบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน
เปนภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2554 เปนระยะเวลา
4 สัปดาห ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะนํามาสังเคราะหเปน รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝก
ทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน 4S2A ซ่ึงนํามาจากอักษรตัวแรกของกระบวนการ
เรียนการสอน S1 หมายถึง การสรางเนื้อเรื่อง (Story), S2 หมายถึง การเขียนบท (Script),
S3 หมายถึง การสรางสตอรี่บอรด (Storyboard), S4 หมายถึง การบันทึกเสียง (Sounds),
A1 หมายถึง การสรางการเคลื่อนไหว (Animate) และ A2 หมายถึง การสรางงาน แอนิเมติค
(Animatic) เนื่องจากการเก็บขอมูลภาคสนามกอนการสังเคราะหรูปแบบทําใหผล การ
ประเมินความเหมาะสมกับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 ทาน มีคาเฉลี่ยดัชนี
ความสอดคลอง IOC ออกมาในระดับ 1.00 มีความเหมาะสม และเม่ือนํารูปแบบการเรียนท่ี
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ไดไปทําการทดลองใชลองผลปรากฏวา จากการนําเว็บไซตสังคมออนไลน (Social Network)
เขามาใชกับการจดัการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจ เนื่องจากผูเรียนจะมีพ้ืนท่ี
ไดแสดง ผลงานของตนเอง และความคิดเห็นติชมผลงานของเพ่ือน ทําใหเกิด กระทูและ
คําถาม ท่ีมีความตอเนื่อง และอัพเดตตลอดเวลา ทําใหมีการเขามาใชงาน เว็บสังคมออนไลน
(Social Network) ตอเนื่องตลอดจนสิ้นสุดการเรียนการสอน

2. จากการศึกษาผลการฝกทักษะปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้

2.1 ทักษะการสรางเนื้อเรื่อง พบวา ทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี แสดงใหเห็น
วาผูเรียนเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานในหองเรียน สอดคลองกับแนวคิดรูปแบบการเรียน
แบบ 4S2A ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน ไดเนนย้ําถึง ดานผูเรียน (Students) ตองมีคุณสมบัติมีความรู
พ้ืนฐานสําหรบัข้ันตอนปฏิบัติงานดานการสรางสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อวีดีทัศน

2.2 ทักษะการเขียนบท พบวา จากการนําเว็บสังคมออนไลน (Social Network)
เขามาใชทําใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันทําใหทําใหผลงานของผูเรียน
ท่ีออกมามีทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี

2.3 ทักษะการสรางสตอรี่บอรด พบวา จากเนื้อหาท่ีนํามาใชในการฝกทักษะ
การสรางสตอรี่บอรด ไดออกแบบมาจากทักษะพ้ืนฐานการใชงานของเครื่องมือท่ีผูเรียนมีอยู
แลวมาทําการประยุกตในการสราผลงานทําใหทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี

2.4 ทักษะการบันทึกเสียง พบวา เนื่องจากผูเรียนมีพ้ืนฐานการใชโปรแกรม
บันทึกเสียงเปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหเนื้อหาท่ีนํามาใชจึงจะเนนวิธีการบันทึกเสียงอยางไรใหมี
ความนาสนใจ ทําใหผลท่ีเกิดข้ึนคือ ทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี

2.5 ทักษะการสรางการเคลื่อนไหว พบวา จากการสาธิตการสรางภาพเคลื่อนไหว
จาก โปแกรมตัดตอวีดีโอท่ีผูเรียนมีพ้ืนฐานอยูแลว ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตนําเครื่องมือ
โปรแกรมตัดตอวีดีโอมาสรางภาพเคลื่อนไหวได ทําใหทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี

2.6 ทักษะการสรางแอนิติค พบวา เนื่องจากเปนทักษะท่ีรวมเอาทักษะการสราง
งานแอนิเมชั่นเบื้องตนมารวมไวดวยกัน มาประกอบเปนผลงาน ทําใหผูเรียนมีทักษะโดยรวม
อยูในระดับ ดี

สรุปคือ ผูเรียนสวนใหญไดคะแนนการประเมินทักษะปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน
โดยรวมไดคะแนนการประเมินทักษะปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน โดยรวมอยูในระดับ ดี
สะทอนใหเห็นวารูปแบบการเรียนผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน
(4S2A Model) สามารถท่ีจะนําใชไดจริงทําใหผูเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธผลมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของซิงฮ (Singh, 2003) กลาววา การเรียนแบบผสมผสานเปนการรวม
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การใชสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือการศึกษาแตละประเด็น และเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ี
สมบูรณท่ีสุด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป

1.1 ผูสอนควรฝกอบรมวิธีการเขาใชและระเบียบขอตกลงตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจและสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.2 ผูสอนควรฝกอบรมพ้ืนฐานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของใน
การเรียนแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรต่ําเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภาพในการเรียน

1.3 ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน และปรับ
ทัศนคติไมใหนักเรียนคิดวาการเรียนแบบออนไลนเปนภาระ

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนํารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน ไปใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือนําไปพัฒนาในกาเรียนการสอนให
ปรับเขากับพ้ืนฐานของนักศึกษา

2.2 ควรมีกลุมสําหรับหองเรียนปกติ ท่ีไมไดใชโมเดลรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน ควบคูเพ่ือเปรียบเทียบเห็นประสิทธ
ผลของโมเดลรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน
และนํามาปรับปรุงรูปแบบ การเรียนใหมีประสิทธผลมากข้ึน
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การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร
สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย

DEVELOPMENT OF SELF-DIRECTED LEARNING PACKET ON INTRODUCTION
TO POLITICAL SCIENCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS

IN RAJAPARK INSTITUTE

ดร.อมรรักษ  สวนชูผล
_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่อง

ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสูงและต่ํา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคย ท่ีไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน การพัฒนาชุดการเรียนรูดวย
การนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร  สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคยครั้งนี้ ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพกับผูเรียน 1 คน และ 10 คน พบวา ชุดการ
เรียนรูดวยการนําตนเองท่ีสรางมีประสิทธิภาพเทากับ 79.33 /82.00 และ 81.12/85.38

จากนั้น ผูวิจัยไดทดลองใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทาง
รัฐศาสตร  สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยกับกลุมตัวอยาง
รวมกับแบบวัดคุณลักษณะ การเรียนรูดวยการนําตนเองและแบบสอบถามความพึงพอใจ
พบวา

1. ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับ
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.15 /85.14

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรู
เบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคยท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมท่ีมีคุณลักษณะ การเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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4. นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย มีความพึงพอใจตอการใช
ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรอยูในระดับมาก

ABSTRACT
The purposes of this research were: to develop self-directed Learning

package on Introduction to political science for public administration students in
Rajapark Institute, to compare learning achievement of public administration students
between pre-test and post-test, to compare learning achievement of public
administration students with high and low characteristic of self-directed Learning, and
to study satisfaction of public administration students in self-directed learning package.

The purposive sampling of 30 public administration students in Raja park
Institute was made.

The efficiency of the self-directed learning package on Introduction to
political science for public administration students in Rajapark Institute was
experimented with 1 and 10 persons. The result indicated in order that, by using the
self-directed learning package, efficiency was equivalent to 79.33 /82.00 and
81.12/85.38

The result of using the self-directed learning package on Introduction to
political science for public administration students in Rajapark Institute, together with
satisfaction form with sample learners was shown bellowed.

1. The self-directed learning package on Introduction to political science for
public administration students in Rajapark Institute had efficiency equal to 84.15 /85.14

2. Post-test score on learning achievement of public administration students
in Rajapark Institute was higher than that of the pre-test score, with statistical
significance at the level 0.1

3. The learning achievement of higher self-directed learning score was higher
than that of the lower self-directed learning, with statistical significantce at the level
0.1

4. Satisfaction of public administration students in Rajapark Institute on the
self-directed learning package were at high level.
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ความสําคัญของปญหา
กระบวนการเรียนนี้รูไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยเนนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผูเรียนในการคิดริเริ่ม แสวงหา ดําเนินการและ
ประเมินผล การเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียกวา “การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ” เพ่ือใหผูเรียนสามารถอยูในสังคมทามกลางการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันดวย
ตนเอง

สถาบันรัชตภาคย เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีภารกิจดานการสอนวิชาการ
การวิจัยการบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู
ควบคูคุณธรรม โดยคณะรัฐประศาสนศาสตรไดรับมอบหมายพันธกิจใหรับผิดชอบเก่ียวกับ
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง การปกครอง
การบริหารรัฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณธรรมท่ีดีทางการเมือง ชึ่งการศึกษา
รัฐศาสตรเปนการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ โดยอาศัยองคความรูในศาสตรสาขาอ่ืน
มาชวยในการอธิบายปรากฏการณทางการเมืองตางๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรายวิชา ความรูเบื้องตน
ทางรัฐศาสตร ไดมุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร อันถือเปน
รากฐานสําคัญท่ีจะตอยอดการเรียนรู ไปสูรายวิชาอ่ืนท่ีเ ก่ียวของกับรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตรตอไป

ท้ังนี้ โบริช (Borich, 1992) ท่ีไดอธิบายวา วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น
สามารถนํามาใช เพ่ือชวยกระตุนใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีเหตุผล สามารถแกปญหาและ
วิเคราะหเนื้อหาความรูไดดวยตนเอง เปนการเพ่ิมทักษะความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง
ความสามารถในการจัดการ และวางเปาหมายทางการเรียนของตนเองสงผลใหเรียนรูไดดีข้ึน
และเกิดเปนพฤติกรรมท่ีสังคมใหการยอมรับ ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตรท่ีเปนผูใหญ โดย มัลคัม โนลส (Malcolm S. Knowles, 1978 อางถึงใน
สุวัฒน วัฒนวงศ, 2544) ไดอธิบายทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญไววาในสวนลึกแลวผูใหญมี
ความรูสึกตองการเปนผูนําตนเอง (Self Directing) เพราะฉะนั้นบทบาทของผูสอนจึงควรอยู
ในกระบวนการคนหาคําตอบรวมกันกับผูเรียน (Mutual Inquiry) มากกวาการทําหนาท่ี
สงผานความรูแลวใหผูเรียนคลอยตาม โดยการเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น จะเนนถึงความ
รับผิดชอบของบุคคลเปนหลักและเชื่อวาศักยภาพของมนุษยไมมีวันหมดลงจะตองมีอยูและ
พัฒนาตอไป รวมถึง จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือมีการนําชุด
การเรียนไปใชในการเรียนการสอนของ สมคิด อิสระวัฒน (2542) วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2545) ;
สมชาย เรืองมณีชัชวาล (2550) ; กวี ประเคนรี (2555) ; อารมสตรอง (Armstrong, 1972) ;
บรูช (Bruce, 1972) ; แลงสตาฟ (Langstaff, 1972) ; ไบรอัน และสมิท (Bryan; & Smith,
1975) ; ฟชเชอร (Fisher, 1978) พอสรุปไดวา ชุดการเรียนมีผลทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับกอนเรียน และเม่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู และความพึง
พอใจระหวางการเรียนดวยชุดการเรียนกับการเรียนดวยการบรรยายปกติพบวาผูเรียนท่ี
เรียนดวย ชุดการเรียนมีผลการเรียนและความพึงพอใจมากกวาการเรียนดวยการบรรยาย
ปกติดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนํา
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ตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคย โดยมุงหวังเพ่ือท่ีจะเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร
และพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูดวยการนําตนเองตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวย

การนําตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสูงและต่ํา

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่อง
ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง เรื่อง ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร หมายถึง สื่อ

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุงหมายท่ีกําหนด โดยการ
รวบรวมเปนชุดและใหผูเรียนสามารถเรียนรูและประเมินผลการเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันท่ีได
ระบุไว ซ่ึงสามารถแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน 5 หนวยการเรียน คือ ขอบขายวิชา
รัฐศาสตร อํานาจอธิปไตย อุดมการณทางการเมือง การปกครอง และสถาบันทางการเมืองท้ังนี้
ภายในประกอบดวย คูมือการใชชุดการเรียนรู ดวยการนําตนเอง แผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบ
กอนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน กระดาษคําตอบกอนและหลังเรียน
แบบฝกหัดประจําหนวย เฉลยแนวคําตอบแบบฝกหัดประจําหนวยการเรียน แบบประเมินการทํา
กิจกรรมการเรียนรู และเอกสารอางอิง

2. นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร หมายถึง บุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือรับ
การศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตของสถาบันรัชตภาคย

วิธดีําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย จํานวน 90 คน และกลุมตัวอยางไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 30 คน
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ข้ันตอนการวิจัย
ตอนท่ี 1 การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทาง

รัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียน การเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรียนรูของผูใหญ แนวคิดและทฤษฎีความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร รวมถึงบริบทและขอมูล
ปจจุบันเก่ียวกับความตองการและลักษณะการเรียนรูของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย จากนั้นจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสม และ
ความสอดคลอง

2. นําชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับ
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยท่ีผานการประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลองหาประสิทธิภาพตามข้ันตอน ดังนี้

2.1 ทดลองแบบ 1:1 กับผูเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน โดยเลือก
จาก ผูท่ีมีความสนในท่ีจะเรียนรูดวยการนําตนเอง จากนั้น จึงเก็บรวบรวม ขอมูล และ
ขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกอนนําไปทดลองครั้งตอไป

2.2 ทดลองแบบกลุมเล็ก จํานวน 10 คน โดยเลือกจากผูท่ีเรียนท่ีเรียนเกง
เรียนปานกลาง และเรียนออนใหคละกัน จากนั้น จึงเก็บรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะ
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกอนนําไปทดลองครั้งตอไป

2.3 ทดลองกลุมใหญกับผูเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด คือ 80/80

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันรัชตภาคย กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองวิชา ความรู
เบื้องตนทางรัฐศาสตร

ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองกับผูเรียน จํานวน
30 คน  จากนั้น จึงนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังมาวิเคราะห เปรียบเทียบโดยการใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันรัชตภาคย ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและต่ํา

ผูวิจัยไดนําแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ สุวัฒน  วัฒนวงศ
(2548) ไปวัดกับผูเรียนท่ีเรียนจากชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ีพัฒนาข้ึน จํานวน
30 คน จากนั้น จึงนําผลคะแนนมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ตอนท่ี 4 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคย ท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวจึงสรางแบบสอบถามความ
พึงพอใจและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน เปนผูประเมินความเหมาะสมและนําผลท่ีไดมา
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ปรับปรุงแกไขอีกครั้ง ตอจากนั้น ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนไป
สอบถามกับผูเรียน จํานวน 30 คน หลังเสร็จสิ้นจากการเรียนจากชุดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองแลวจึงนํามาวิเคราะหโดยการนําคะแนนท่ีไดรับมาแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ย
ท่ีกําหนดไว

เครื่องมือในการวิจัย
1. ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับ

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรู

เบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
4. แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ สุวัฒน วัฒนวงศ (2548)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1. เครื่องมือการวิจัย ชิ้นท่ี 1-3 ไดนําไปขอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เปน

ผูตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) และความเหมาะสม
2. เครื่องมือการวิจัยชิ้นท่ี 1 ไดนําไปหาประสิทธิภาพสื่อ โดยทําการทดลอง 1:1,

1:10 และ1:30 ซ่ึงกําหนดเกณฑมาตรฐานไวท่ี 80/80
3. เครื่องมือการวิจัยชิ้นท่ี 2 ไดนําไปหาคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r)

และคาความเชื่อม่ัน

ผลการวิจัย
1. การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
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ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตน
ทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยกับ
จํานวนผูเรียน 30 คน

(n=30)
หนวย

การเรียน
คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน E1 E2

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได

1 15 13.21 10 8.01 88.06 80.10
2 10 8.04 10 8.44 80.40 84.40
3 10 8.18 10 7.89 81.80 78.90
4 10 9.01 10 9.16 90.10 91.60
5 5 4.02 10 9.07 80.40 90.70

เฉล่ีย 10 8.49 10 8.51 84.15 85.14

จากตาราง 1 พบวา ผูเรียนท่ีศึกษาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
ระหวางเรียน (E1) 8.49 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.15 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) 8.51
คะแนน คิดเปนรอยละ 85.14 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.15 /85.14

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตน
ทางรัฐศาสตร

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวย
การนําตนเอง วิชา ความรู เบื้องตนทางรัฐศาสตร สําหรับนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตรสถาบันรัชตภาคย

(n=30)
ผลการทดลอง n  S.D. df t p

คะแนนกอนเรียน 30 32.57 4.76 29 13.171** .000คะแนนหลังเรียน 30 42.03 3.98
** p < .01

จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและต่ํา
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตรสถาบันรัชตภาคย ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองสูงและต่ํา

(n=30)

ผูเรียน
กอนเรียน
คะแนนเต็ม
50 คะแนน

หลังเรียน
คะแนนเต็ม
50 คะแนน

ผลตาง
คะแนน

ลักษณะมุง
อนาคต

df t P

กลุมสูง (26)

28 5.960** .000

ผลรวม 833 1,100 267 103.95
 32.03 42.30 10.26 3.99

กลุมต่ํา (4)
ผลรวม 144 161 17 11.55
 36.00 40.25 4.25 3.38

** p < .01

จากตาราง 3 พบวา กลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ํา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชต
ภาคยท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

ตารางท่ี 4 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคยท่ีมี
ตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

(n=30)
ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง  S.D. ระดับความพึงพอใจ

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.09 .73 มาก
ดานจุดประสงค 4.06 .64 มาก
ดานเนื้อหา 3.92 .77 มาก
ดานสื่อ 4.07 .73 มาก
ดานการวัดประเมินผล 4.31 .64 มาก
ดานวิธีการจัดการเรียนรู 4.60 .56 มากท่ีสุด

เฉล่ีย 4.11 .70 มาก
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จากตาราง 4 พบวา นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองท่ีพัฒนาข้ึน โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ( =4.11)

อภิปรายผล
1. การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย พบวา ชุดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 ซ่ึงสามารถนําไปใชจริง
ได ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดดําเนินและปรับปรุงชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ี
พัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ เชน การขอใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลอง รวมถึงการหาประสิทธิภาพดวยการทดลองแบบ 1:1 แบบกลุมเล็ก และแบบกลุม
ใหญ

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชาความรูเบื้องตน
ทางรัฐศาสตรพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะ เนื้อหาในชุดการเรียนมีไมมาก ทําใหผูเรียนเขาใจไดงาย มีการเนนกระบวนการ
ใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรู ดําเนินการเรียนรูและประเมินผลการเรียนไดดวยตนเอง
อยางเปนระบบ มีการฝกปฏิบัติและการกระทําซํ้าในเรื่องของการแสวงหาความรูและ
ทบทวนเนื้อหาอยางตอเนื่อง ซ่ึงถือเปนการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของตนเองไปจนเต็ม
สุดขีดความสามารถโดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืนในการดําเนินการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไบรอัน และสมิท (Bryan & Smith, 1975) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการใชชุด
การสอนดวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย เซาแคโรไลนา พบวา ผูเรียนรูดวยตนเอง รอยละ 60
มีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน รอยละ 96 มีความพึงพอใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน และรอยละ 74 ชอบท่ี
เรียนรูดวยชุดการเรียนมากกวาการเรียนแบบปกติ

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันรัชตภาคย ระหวางกลุมท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงและต่ํา พบวา
กลุมท่ีมีคุณลักษณะ การเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวากลุมท่ีมี
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะผูท่ีมีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงจะมีบุคลิกลักษณะการแสวงหา
ขอมูล ความสามารถในการบริหารเวลา ทักษะการแกปญหา การเปดรับความคิดใหม รวมถึง
ความสามารถตรวจสอบความเขาใจและประเมินตนเองได ทําใหสอดคลองกับการเรียนจาก
ชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ีสรางข้ึนท่ีตองใหผูเรียนเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการ
เรียนรูดวยตนเองเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับ สมชาย เรืองมณีชัชวาล (2550) ไดทําการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเองเรื่องการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ
วิธีการท่ีดี พบวา ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมจากชุดฝกอบรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง
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กลุมท่ีมีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองมากสูงกวากลุมท่ีมีคุณลักษณะ การเรียนรูดวย
การนําตนเองปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
รัชตภาคยท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง วิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร
พบวา นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
( =4.11) ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูเรียนซ่ึงเปนวัยผูใหญไมชอบบรรยากาศของการขมขูบังคับ
และการถูกเปลี่ยนแปลงความเปนตัวของตัวเอง โดยมีความตองการตามธรรมชาติท่ีตองการ
เปนผูนําตนเอง ตองการเรียนรูเนื้อหาหรือสถานการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตของตน ซ่ึงชุด
การเรียนรูดวยการนําตนเองท่ีพัฒนาข้ึนไดเนน การสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพใน
การเรียนรูของตนดวยตนเอง มีการทํากิจกรรม เพ่ือการเรียนรูอยางเปนระบบ มีเนื้อหาท่ี
ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนได ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไบรแอน และ สมิท (Bryan & Smith, 1975) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการใช
ชุดการสอนดวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย เซาแคโรไลนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลป พบวา
ผูเรียนรอยละ 96 มีความพึงพอใจในการเรียนเพ่ิมข้ึนและรอยละ 74 ชอบท่ีเรียนรูดวยชุด
การเรียนมากกวาการเรียนแบบปกติ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป
สถาบันรัชตภาคย ควรมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเองอยาง

ตอเนื่อง เชน การสรางชุดการเรียนรูดวยการนําตนเองหรือการจัดแหลงการเรียนรู อาทิ
หองสมุด การสืบคนขอมูลเครือขาย Internet เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษา

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีศึกษาปญหาและปจจัยท่ีสงเสริมหรือกระตุนการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองท่ี

เหมาะสมกับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย
2.3 ควรมีการสํารวจและพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในรายวิชาอ่ืน

ท่ีนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย มีความสนใจและตองการเรียนรู
2.4 ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนหรือชุดการเรียนท่ีสงเสริมสําหรับกลุมท่ีมี

คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองต่ําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน
2.5 ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันรัชตภาคย เปนรายบุคคลเม่ืออยูในบรรยากาศการเรียนการสอน
ปกติ โดยเริ่มตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา
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_______________________________

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก และ (2) เพ่ือศึกษา
ถึงขอเสนอแนะของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครนายก ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 152 คน ซ่ึงเปนผูนําในการบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบล ผูท่ีมีสวนสําคัญในการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงไดแก นายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย และ
แผน และผูนําชุมชนซ่ึงเปนตัวแทนภาคประชาชน ไดแก ประชาคมหมูบาน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาอยูในระดับสูงมาก 1 ดาน คือ การมีสวนรวม
ในผลประโยชนรวมกัน ระดับสูง 2 ดาน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การประเมินผลและระดับปานกลาง 1 ดาน คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 2) ขอเสนอแนะ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครนายก ไดแก การสรางการมีสวนรวมอยางมีคุณภาพใหมากข้ึนในทุกดาน โดยกําหนดใหมี
แผนการสงเสริมการมีสวนรวมใหชัดเจนและการใหขาวสารแกประชาชนในรูปแบบ
การสื่อสารสองทาง
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the level of people's

participation in local planning of subdistrict administrative organization Nakhon Nayok
Province, and 2) to offer suggestions in local subdistrict administrative organization
planning in Nakhon Nayok Province. The research, sample consisted of 152 leaders in
subdistrict administrative organizations comprising chief executives, chief
administrators, policy and planning analysist and community leaders from village
communities. Data collection was made by questionnaire. The data were
analyzed by statistics of frequency, percentage, mean, and standard
deviation.

The findings were as follow 1) The level of people's participation in
local planning of subdistrict administrative organization in Nakhon Nayok
Province was found to be at high level in general, except that the
participation in the mutiple benefit sharing was at very high level 2 while
participation in the decision sharing dimension and assessment sharing
dimension was at high level. The implementation sharing was at medium
level. 2) Recommendations of people for development planning were
included the extension of people’s participation qualitatively, determined a
clearly plans for supported the participation and informed the information to
people with two communication.

คําสําคัญ
การมีสวนรวม แผนพัฒนาทองถ่ิน

ความสําคัญของปญหา
การตราพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537

มีเจตนารมณ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง
การใหโอกาสผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยเริ่มตั้งแตการมี
สวนรวมคิดคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน การหาแนวทางแกไข การตัดสินใจเลือก
แนวทาง การวางแผนแกไขปญหา รวมท้ังการรวมปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินตลอดจน
การประเมินผลแผนงานท่ีไดปฏิบัติไปแลว การมีสวนรวมดังกลาวเปนกระบวนการเรียนรูท่ี
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ประชาชนไดรับการลงมือกระทําเอง  เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและทําใหทราบถึง
วิธีการท่ีจะจัดการถึงปญหาของตนเองและชุมชนไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ ยังทําให
ประชาชนไดรับประโยชนจากการเขามารวมจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคิดเปน ทําเปน
และมีความรูสึกมีสวนรวมในโครงการตางๆ อยางแทจริง  อันจะทําใหการพัฒนาทองถ่ิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางของการพัฒนาในแนวทางเดียวกันอยางชัดเจน

จากเหตุผลและความสําคัญของการมีสวนรวมดังกลาวขางตน ทําใหปญหา
การพัฒนาทองถ่ินนั้นๆ ลดลงคือ ตองใหผูนําชุมชนในชุมชนเขามามีสวนรวมเสนอความ
คิดเห็น ปญหา และความตองการตางๆ ท่ีชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ ตองการอยางแทจริง
เพ่ือนําเอาความคิดเห็นท่ีเสนอมา มาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ เพ่ือแกไขปญหาไดตรงตาม
ความตองการของชุมชน และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดนครนายก เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดนครนายกอันจะเปนแนวทางในการกระตุนความสนใจของภาค
ประชาชนและภาครัฐท่ีจะรวมกันพัฒนาทองถ่ินของตนเองตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก มีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อยูในระดับใด
2. ขอเสนอแนะของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดนครนายกเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เขตองคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครนายก
2. เพ่ือศึกษาถึงขอเสนอแนะของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนประชาชน ในจังหวัดนครนายก จํานวน

152 คน ซ่ึงไดแก (1) นายกองคการบริหารสวนตําบล (2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) จาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (3) ประชาคมหมูบาน
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ท่ี อําเภอ กลุมตัวอยาง(เทากับกลุมประชากร)
จํานวน อบต กลุมตัวอยาง รวม

1 อําเภอเมืองนครนายก 12 48 48
2 อําเภอปากพลี 7 28 28
3 อําเภอบานนา 9 36 36
4 อําเภอองครักษ 10 40 40

รวม 38 152 152

พ้ืนท่ี ในการศึกษาครั้งนี้ คือ องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครนายก
ประกอบดวย

1. อําเภอเมืองนครนายก
2. อําเภอปากพลี
3. อําเภอบานนา
4. อําเภอองครักษ

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย
ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบล ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาจากการศึกษาคนควาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ

จัดเก็บดวยตนเองเพ่ือทราบขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) ในรูปของตารางวัตถุประสงคซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามคุณสมบัติท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพในชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด
แบบเลือกตอบ

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ กิจกรรมการเขาไปมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของประชาชน ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามปลายปดซ่ึงมีตัวเลือก
หลายประเภทเพ่ือใหผูตอบไดเลือกตอบ

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก ใน 4 ลักษณะคือ
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1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชนรวมกัน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล
ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามปลายปดแบบเลือกตอบ โดยใชวิธีมาตรวัดแบบ

สเกลซ่ึงประกอบดวย 5 ระดับตัวเลือก
ระดับ 5 หมายถึง  มีสวนรวมในระดับสูงมาก
ระดับ 4 หมายถึง  มีสวนรวมในระดับสูง
ระดับ 3 หมายถึง  มีสวนรวมในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง  มีสวนรวมในระดับต่ํา
ระดับ 1 หมายถึง  มีสวนรวมในระดับต่ํามาก
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาได

ดําเนินการตามลําดบัดังนี้
4.1 เก็บรวบรวมและศึกษาหลักการข้ันตอนจากเอกสาร คูมือ ระเบียบ แนวคิด

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
4.2 กําหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการศึกษามาใช ในการสราง

แบบสอบถามท้ังชนิดปลายเปดและปลายปด
4.3 นํารางแบบสอบถามเสนอาจารยท่ีปรึกษา ประธาน และผูเชี่ยวชาญ

เพ่ือตรวจสอบ แกไข เสนอแนะ ปรับปรุ งเพ่ือความเหมาะสมและความถูกตองของ
แบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษา ประธาน และผูเชีย่วชาญแนะนํา

4.4 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทานเพ่ือประเมินความ
สอดคลองและเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใชสูตร IOC (Index of item objective
congruence) ซ่ึงเกณฑในการใหคะแนนมีดังนี้

ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใช

แบบสอบถาม จํานวน 152 ชุด หลังจากเก็บแบบสอบถามแลวไดนํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณทุกฉบับ แลวจึงนํามาวิเคราะห
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในจังหวัดนครนายกแบงเปนเขตอําเภอ

ท่ี อําเภอ กลุมตัวอยาง
(เทากับกลุมประชากร)

1 4 รวม
1 อําเภอเมืองนครนายก 12 48 48
2 อําเภอปากพลี 7 28 28
3 อําเภอบานนา 9 36 36
4 อําเภอองครักษ 10 40 40

รวม 38 152 152

6. วิธีวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษานี้ ไดอาศัยวิธีการวิเคราะหดวยสถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติท่ีใชในการศึกษา/วิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. คาความถ่ี (Frequency)
2. สถิติรอยละ (Percentage)
3. คาเฉลี่ย (Mean)
4. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 152 ชุด มาลงรหัสประมวล
โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป

การแปรผลขอมูล
นําขอมูลท่ีไดรับจากการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ มาใชในการอธิบาย

เปรียบเทียบกับแนวความคิดทางทฤษฎี วาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวหรือไม และ
แปรผลขอมูลท่ีไดจากการศึกษา ซ่ึงกําหนดเกณฑการตอบคําถามไว  มีรายละเอียดดังนี้

ตอนท่ี 1 คุณสมบัติท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม แปรผลขอมูล โดยอาศัย
คาความถ่ีในการอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)

ตอนท่ี 2 กิจกรรม การเขาไปมีสวนรวม ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ประชาชนแปรผลขอมูล โดยอาศัยคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
ในการอธิบายถึงกิจกรรมการเขาไปมีสวนรวมฯ ของกลุมตัวอยาง ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แปรผลขอมูล  โดยอาศัยคาความถ่ี (Frequency)
และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการ
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อธิบายถึง ระดับการมีสวนรวมฯ ของกลุมตัวอยาง ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดระดับความสําคัญ
เปน 4 ระดับ ดังนี้ (รังสรรค สิงหเลิศ, 2551)

คะแนน 4.21-5.00 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก อยูในระดับการมี
สวนรวมสูงมาก

คะแนน 3.41-4.20 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก อยูในระดับการมี
สวนรวมมาก

คะแนน 2.61-3.40 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก อยูในระดับการมี
สวนรวมปานกลาง

คะแนน 1.81-2.60 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก อยูในระดับการมี
สวนรวมระดับนอย

คะแนน 1.00-1.80 หมายความวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก อยูในระดับการมี
สวนรวมระดับนอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เหตุผลของการเขาไปมีสวนรวมของประชาชน ในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการไมเขารวมของประชาชน แปรผลขอมูล โดยอาศัยคาความถ่ี
(Frequency) ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ลักษณะของคําถามเปนแบบเปด

ผลการวิจัย

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก 4 ดาน

 S.D. ระดับการมี
สวนรวม

ลําดับ

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4.01 0.74 สูง 2
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 2.75 0.91 ปานกลาง 4
3. การมีสวนรวมในผลประโยชนรวมกัน 4.59 0.57 สูงมาก 1
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 3.94 0.74 สูง 3

รวม 3.82 0.74 สูง
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดนครนายก ดานการมีสวนรวมในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก 4 ดาน อยูในระดับมาก ( =3.82) เม่ือจําแนก
เปนรายดานพบวา อยูในระดับสูงมาก 1 ดาน คือ การมีสวนรวมในผลประโยชนรวมกัน
( =4.59) ระดับสูง 2 ดาน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( =4.01) การมีสวนรวมใน
การพยายามประเมินผล ( =3.94) และระดับปานกลาง 1 ดานคือ การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติการ ( =2.75) ตามลําดับ

ขอเสนอแนะ จากการวิจัย ผูวิจัยเห็นวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐ ควรมีสวน
รวมกับประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครนายก ผูวิจัยเห็นควรมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

1. ความสัมพันธในลักษณะท่ีเปนความรวมมือ ประสานงาน และสนับสนุน
สงเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือองคการบริหารสวนตําบล เชน การจัด
ฝกอบรม การประชุมเพ่ือกระตุนเตือนหรือสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล หรือ
ประชาชน เกิดการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน การใหคําแนะนํา
คําปรึกษาในดานกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนดตางๆ และงานดานวิชาการ รวมท้ังการ
อุดหนุนทางดานงบประมาณ และวัสดอุุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ

2. สนับสนุนงบประมาณ เนื่องดวยงบประมาณมีความสําคัญ และเปนประโยชน
ตอการบริหารหนวยงานหรือองคการบริหารสวนตําบล เพราะสามารถนําเอางบประมาณท่ี
ไดรับจากการสนับสนุนของรัฐบาลมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ใหมีความเจริญกาวหนา เชน สนับสนุนในการดําเนินโครงการกอสรางประปาหมูบาน
การกําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบล การกอสรางตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบล ดานการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสงเสริมอาชีพ และกิจกรรมตอตาน
ยาเสพติด

3. ควรสงเสริมและปรับปรุงการบริการดานสาธารณสุข สนับสนุนการจัดหา
เครื่องมือแพทยท่ีมีความทันสมัย และจําเปนใหกับสถานบริการสาธารณสุข และมีบุคลากร
พรอมท่ีจะรองรับการใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ใหปฏิบัติงานเชิงรุกในการสงเสริมสุขภาพในทองถ่ิน และชุมชน
การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการการดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคในชุมชน

4. ควรสงเสริมและปรับปรุงดานการสาธารณูปโภค มุงการขยายและยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหสามารถสนองตอบการปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน โดยจัดใหมีการวางระบบโครงขายบริการพ้ืนฐาน
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ใหสอดคลองกับแนวนโยบายการพัฒนาเพ่ือมีประสิทธิภาพและเปนระเบียบเรียบรอยยิ่งข้ึน

อภิปรายผล
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดนครนายกผลการศึกษานํามาอภิปรายไดดังนี้  วัตถุประสงคขอท่ี 1
เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก ผลการศึกษานํามาอภิปรายไดดังนี้

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก
โดยภาพรวมอยูในระดับสูง  ท้ังนี้เปนเพราะวา  ประชาชนมีความเขาใจในแนวนโยบายดาน
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ 2550
(ธีรเดช นรัตถรักษา, 2550) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการ
สาธารณะ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ชลดา แสงมณี (2541) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวาประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีสวนรวมทางการเมืองสูง และยังสอดคลองกับคํากลาวของ ปาริชาติ
วลัยเสถียร (2542) วาการมีสวนรวม มีสองลักษณะดวยกันคือ การมีสวนรวมในการพัฒนา
โดยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก
รวมคิดคนปญหา วางแผน ตัดสินใจ ระดมทรัพยากร ประเมินผล และรับผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของวัฒนธรรม
ของชุมชน และลักษณะท่ีสองคือ การมีสวนรวมทางการเมือง

ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก
โดยภาพรวมนั้นอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เปนเพราะวา ประชาชนมีความเขาใจในการเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดทําข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามท่ี
จุรีรัตน ราภา (2539) ไดกลาวไววา ลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนในลักษณะหนึ่ง
คือ การรวมดําเนินการ ไดแก การรวมแรง รวมใจสนับสนุนใหกําลังใจ ทรัพยากร ตลอดจน
รวมบริหารงาน รวมแกปญหาและการประสานงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเดือน
นกทวี (2548) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต
พบวา ประชาชนได เขามามีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือกผูแทนประชาคมเปน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา และประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอปญหาเพ่ือใชเปน
แนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในแผนพัฒนาเทศบาล ดานมีสวนรวมใน
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ผลประโยชนรวมกัน ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายกโดยภาพรวมอยูในระดับสูง
มาก ท้ังนี้ เนื่องจาก ประชาชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองตามแนวนโยบาย
การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 2550 ท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมี
ความเขมแข็งทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดกองทุนพัฒนาการเมือง เพ่ือชวยเหลือ
การดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชน
ท่ีรวมตัวรวมใจกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอความ
ตองการของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี จึงทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในผลประโยชนพัฒนาข้ึน
อยางมีคุณภาพพัฒนามาอยูในระดับสูงมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเดือน นกทวี
(2548) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต พบวา
แผนพัฒนาตอบสนองความตองการและแกไขปญหาทองถ่ิน ประชาชนไดรับผลประโยชน
จากโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาล และปญหาความตองการของประชาชนไดรับ
การแกไขและประชาชนไดเขารวมในการประชาคมในแผนพัฒนา/โครงการของเทศบาล

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก
โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ท้ังนี้เนื่องดวย ประชาชนมีความรูความเขาใจในการท่ีจะเขามามี
บทบาทในการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตาม
สาขาอาชีพท่ีหลากหลายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 2550 จึงทําใหการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการประเมินผลพัฒนาอยางมีคุณภาพข้ึนมาอยูระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จุฑามาศ ศรีสิริพันธ (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลคลอง
ขุด อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราพบวา ระดับการมีสวนรวมเฉพาะดานการติดตาม
ตรวจสอบ การมีสวนรวมของประชานในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
คลองขุด อยูในระดับสูง

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก สามารถอภิปรายผลการวิจัยได
ดังตอไปนี้

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดนครนายก อยูในระดับสูง องคการบริหารสวนตําบลควรใชผลการวิจัยนี้ใน
การสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก
ใหมากข้ึนและมีคุณภาพในทุกดาน โดยกําหนดใหมีแผนการมีสวนรวมใหชัดเจน ดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรมรวมท้ังจัดใหมีการประเมินผลและปรับปรุงการมีสวนรวมใหบังเกิดผลตอ
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก ใหมากข้ึน
โดยสรุปขอเสนอแนะเปนรายดานดังนี้

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ เขาไปมีสวนรวมกับคนในหมูบาน
เพ่ือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในดานการจัด
การศึกษา การสาธารณสุข การสงเสริมอาชีพ และกิจกรรมตอตานยาเสพติด ตลอดจนถึงเขา
รวมกิจกรรมเพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับการออกขอบัญญัติและการเสนอโครงการพัฒนา
เพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล และเขาประชุมประชาคมเก่ียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ คือ เขารวมกิจกรรมเพ่ือดําเนินการคัดแยก
ขยะ การทําประชาพิจารณในการกอสรางตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก
สนับสนุนในการดําเนินโครงการกอสรางประปาหมูบาน และการกําจัดขยะขององคการ
บริหารสวนตําบล และ การทําประชาพิจารณในการกอสรางตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล

3. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนรวมกัน คือ ควรมีการสงเสริมและปรับปรุง
เพ่ือใหประชาชนในแตละทองถ่ินไดรับประโยชนในการจัดตั้งศูนยเด็กเล็ก ตลอดถึง องคการ
บริหารสวนตําบลควรจัดบริการ ดานสาธารณสุขใหแกคนในทองถ่ิน ควรใหมีการจัดสรร
บุคลากรโดยเฉพาะเพ่ือใหการบริการสาธารณสุขแกผูสูงอายุท่ีไมสามารถหรือไมสะดวกท่ีใน
การเดินทางมารับการบริการสาธารณสุขดานสุขภาพไดอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล คือ ควรติดตามตรวจสอบการบริการดาน
การปองกันโรคภัยตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล โดยการสังเกตการปฏิบัติงานของ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบล เชน การเก็บขยะ การดูการแลเด็กเล็ก การควบคุม
งานกอสราง ตลอดถึงการติดตามตรวจสอบโครงการตางๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ี
ดําเนินการเสร็จแลววามีความเรียบรอยหรือชํารุดเสียหายประการใด เชน ถนน คลองสงน้ํา
การกําจัดขยะพรอมท้ังแจงใหผูบริหารรับทราบถึงปญหาดังกลาวเพ่ือดําเนินการแกไขใหได
ทันทวงที

ขอเสนอแนะ
1. ควรใชผลการวิจัยนี้ในการสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก ใหมากข้ึนและมีคุณภาพในทุกดาน โดยกําหนดใหมี
แผนการมีสวนรวมใหชัดเจน ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมรวมท้ังจัดใหมีการประเมินผลและ
ปรับปรุงการมีสวนรวมใหบังเกิดผลตอการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดนครนายก ใหมากข้ึน
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2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลควรมีการเปดกวาง
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน ตลอดจนการใหขาวสารแกประชาชนในรูปแบบ
การสื่อสารสองทาง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากประชาชนมาปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาคกลาง และระดับประเทศ เพ่ือใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหผูบริหารรัฐบาลระดับสูง
ในการนําไปใชในการพัฒนาการจัดทําแผนระดับทองถ่ินนั้นๆ เพ่ือใหไดรูปแบบแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด และระดับประเทศ ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต
และการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 2) เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย การดําเนินการวิจัยเปนรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแพรพระพุทธศาสนา จากการคนควาขอมูลและการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวรรณกรรมของนักวิชาการ
ทางสังคม ศาสนา และอ่ืนๆ ผนวกกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ
ท่ีเปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนา จํานวนจํานวน 31 รูปซ่ึงไดมาดวยวิธีเลือกแบบแบบ
สโนวบอล

ผลการวิจัย พบวา การเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต มีเปาหมายท่ีชัดเจนคือ
เพ่ือประโยชนสุขแกเวไนยสัตวท้ังหลาย และเพ่ือใหเวไนยสัตวท้ังหลายไดบรรลุมรรค
ผลและนิพพาน สําหรับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตนั้น มีท้ังเชิงรับและเชิงรุก
สวนวิธีการเผยแผของพระพุทธองคทรงมีพุทธวิธีการเผยแผหลายแบบ ซ่ึงพระองคทรง
ประยุกตวิธีการเผยแผใหเขากับบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรูปแบบและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในอดตีลวนมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จท้ังสิ้น

การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน มีเปาหมายการเผยแผเ พ่ือมุงเนนให
พุทธศาสนิกชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง
และสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน สําหรับรูปแบบการเผยแผ
นั้นในปจจุบันเปนแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ สวนวิธีการเผยแผนั้นข้ึนอยูกับความสามารถ
และเชี่ยวชาญของผูเผยแผ ซ่ึงมีวิธีการเทศนาธรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนา
ธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบประยุกต

ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย มีเปาหมาย 3 ดาน
คือ (1) ดานการศึกษา เปนการศึกษาเรื่องไตรสิกขา (2) ดานศาสนาคือ การเรียนรู และ
เขาใจศาสนพิธีตางๆ ทางพระพุทธศาสนา และ(3) ดานวัฒนธรรม คือ การตระหนักถึงคุณคา
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ทางประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา สําหรับรูปแบบและวิธีการเผยแผพระ
ศาสนานั้นตองเปนแบบเชิงรุกโดยผูเผยแผพระศาสนา แตละทานตองประยุกตความถนัดของ
ตนใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ตามยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ี
นําเสนอประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 1) ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย โดยใชความรวมมือ
จากทุกองคกรท่ีเก่ียวของ 2) ยุทธศาสตรการขยายพลัง โดยสนธิความสามารถของกลุมศาสนิกชน
ตางๆ ใหเกิดพลัง 3) ยุทธศาสตรการปลูกฝงศรัทธา กระทําโดยพัฒนาแบบการปฏิบัติในการ
เขาถึงหลักธรรมอยางถูกตอง 4) ยุทธศาสตรการแสวงหาความหลุดพนกระทําโดยมุงเนน
ปฏิบัติตอกลุมพุทธศาสนิกชนท่ีเหมาะสม เพ่ือการหลุดพนทุกขอยางแทจริง ซ่ึงเปน
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของคณะสงฆ เพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกตอไป

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the propagation of

Buddhism in the past and in the current operation and 2) to propose the
strategies for proactive propagation of Buddhism by the monks in Thailand.
The research method was qualitative research which was conducted by
studying the concept and theories on propagation Buddhism the data were
collected from research and related documents including literatures of
sociology, religion and others, combining with in-depth interviewing with 31
key informants selected from the preacher monks by snowball sampling.

The research findings were as follows:
1. There were clear objectives of the propagation of Buddhism in the

past. The goal was to make all people happy in order to achieve results and
to attain the means to Nivana. The propagations of Buddhism in the past
were both passive and active. Buddha, had various forms of propagation; He
tried to develop his own methods of propagation by applying his own
experiences with societies and environments. It could be concluded that all
forms and methods of Buddhist propagations of Buddhism in the past were
very effective and successful.

The current propagation of Buddhism had specific goals focussed on
the teaching of Buddhist followers for having correct knowledge and
understanding in Buddhist principles and would be able to implement for
their own benefits and for others. The current form of propagation was more
proactive rather than passive operation. There methods of propagation
depended on the skill and expertise of the missionaries including Dhamma
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Sermon, Dhamma Lecture, Dhamma Discussion, Dhamma Discourse, Meditation
Teaching and applied teaching.

2. The strategies for proactive propagation of the monks in Thailand
comprised of  3 objectives as follows (1) the aspect of education; the
education should focus on Tilakkhana (the three signs of being), (2) the
aspect of religion; the followers should be informed and understand about
the Buddhist religions ceremony and (3) The aspect of culture; the followers
should be enhanced to uphold in the value of Buddhist traditions and
Buddhist cultures. The propagation model and method of propagation
should be proactive by applying their own skills to accomplish the desired
objectives. The proposed proactive strategy consisted of 4 principle aspects
including (1) networking strategy: it should be conducted by promoting the
close cooperation from all organizations concerned, (2) power expansion
strategy: it should be accomplished by integrating the capabilities of all
religious groups, (3) faith enhancing strategy: it could be achieved by
presenting the correct way of Dhamma studying and (4) Cessation of Suffering
strategy: it should be focused on the group of Buddhist followers who
needed to seek the paths leading to cessation of Suffering.

คําสําคัญ
ยุทธศาสตร การเผยแผ พระพุทธศาสนาเชิงรุก

ความสําคัญของปญหา
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหความเคารพยกยอง ศรัทธา

เลื่อมใส ไรความกังขาในพระพุทธรัตนตรัย อันประกอบไปดวย พระพุทธเจา พระธรรม และ
พระสงฆ ซ่ึงเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยสืบตอกันมาอยางยาวนาน
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนทางแหงการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคคลใหบรรลุ
จุดมุงหมายสูงสุดแหงชีวิตบนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกตอง ท้ังยังสามารถพัฒนาจิตใจ
ของตนเองใหเขาถึงความมีอิสรภาพอยางแทจริง กลาวคือ มีจิตใจท่ีหลุดพนจากกิเลส และ
ความทุกขท้ังปวง

สมัยพุทธกาลนั้น การเผยแผพระพุทธศาสนาอาศัยบทบาทขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาและพระสาวกเปนหลักสําคัญ โดยมีรูปแบบและวิธีการตางๆ ท่ีหลากหลาย
พระองคทรงสงพระสาวกออกจาริกสั่งสอนประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาดวยการดําเนินตามพุทธปณิธานวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจง
จาริกไป เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชน
เก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยท้ังหลาย” ดวยการบําเพ็ญกรณียกิจดังกลาวอยาง
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ตอเนื่องและจริงจังของพระพุทธองคและพระสงฆสาวกทําใหพระพุทธศาสนาไดเจริญ
แพรหลายออกไปอยางรวดเร็วเปนปกแผนม่ังคงในดินแดนอินเดียตอนกลางและตอนเหนือ
(พระราชวรมุนี, 2527) การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกอนนั้น ไดทํากันหลายรูปแบบ
ไดแก การปฏิบัติตนนาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การตอบปญหาขอของใจและการ
แสดงธรรมไปตามลําดับ โดยท่ีพระพุทธเจาทรงประทานหลักการเผยแผใหพระสาวกยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติวา ใหแสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลําดับ ชี้แจงใหเขาใจใน
แตละแงแตละประเด็น แสดงธรรมดวยจิตเมตตาอนุเคราะหมุงจะใหเปนประโยชนแกผูฟง
ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะ แสดงธรรมไมยกตน ไมเสียดสีขมผูอ่ืน ตลอดจนยึด
หลั ก โ อว าทปาฏิ โ มกข คื อการ ไม กล า ว ร า ยผู ใ ด  มี คว ามสํ า รวม ใน ศีล  เป นต น
(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2524)

ปจจุบันประชาชนใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนานอยมาก เนื่องจากสังคมไทยใน
ปจจุบันมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ เขามามี
บทบาทในวิถีการดํารงชีวิตจนทําใหประชาชนติดอยูในวัตถุนิยมมากกวาธรรมนิยม ดวยเหตุ
นี้การเผยแผพระพุทธศาสนาจึงไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย พระสงฆได
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือเปนสื่อกลางในการ
เขาหาพุทธศาสนิกชน ทําใหพุทธศาสนิกชนมีเขาใจในธรรมะและตระหนักถึงความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน นับวาเปนยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ีได
ผลสําเร็จมากในปจจุบัน

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษายุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตและ
ปจจุบัน รวมท้ังศึกษายุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆผูมีความรู
ความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยไดเล็งเห็นวายุทธศาสตรและรูปแบบ
วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของทุกทานนั้น ประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษตอ
พุทธศาสนิกชนและประชาชนท่ัวไป พระสงฆทุกทานเปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในเรื่อง
การเผยแผพระพุทธศาสนา ควรแกการนํายุทธศาสตรของทุกทานมาใชในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันและสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานภายใน
องคการและหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ

โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
1. การเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตเปนอยางไร
2. การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันเปนอยางไร
3. ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทยเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต
2. เพ่ือศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน
3. เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย
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สมมติฐานการวิจัย
1. การเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตและปจจุบัน มีความสัมพันธกับยุทธศาสตร

การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก
2. ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย มีความสัมพันธ

กับยุทธศาสตร การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก
ประโยชนท่ีคาดจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต
2. ทําใหทราบถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน
3. ทําใหทราบถึงยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดกําหนด

ลักษณะการสุมตัวอยางแบบสโนวบอลหรือแบบลูกโซ (Snow Ball or Chain Sampling)
เปนการเลือกตัวอยางสัมภาษณแบบตอเนื่อง โดยตัวอยางสัมภาษณแรกจะเปนผูให
คําแนะนําในการเลือกตัวอยางสัมภาษณถัดไป ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติตามความตองการคือ
เปนผูมีความรูความสามารถในเรื่องยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนอยางดี และ
ขอความรวมมือจากตัวอยางสัมภาษณแรกใหแนะนําตัวอยาง ผูสัมภาษณตอไป จนไดขอมูล
ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกตามท่ีผูวิจัยตองการ

ประชากร ผูวิจัยใชวิธีการเลือกประชากรผูใหขอมูลดวยวิธีตามแบบท่ัวไป
(Typical Case) โดยเลือกสัมภาษณพระภิกษุสงฆผู มีความรูในดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกจํานวน 31 รูป กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) ไดกําหนด
กลุมตัวอยางในการสัมภาษณแรก และขอคําแนะนําจากกลุมตัวอยางสัมภาษณแรกให
แนะนํากลุมตัวอยางถัดไปตามลําดับ ซ่ึงกลุมตัวอยางสัมภาษณแรกมีดังนี้

1. พระครูโพธิวีรคุณ เจาอาวาสวัดโพธิการาม จ.รอยเอ็ด
2. พระมหาสุริยา ตเมธี เลขานุการสํานักศาสนศึกษาวัดละหาร จ.นนทบุรี
3. พระมหาจําเนียร จิรปฺโ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนชุดคําถามในการสัมภาษณเก่ียวกับการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยมีลักษณะเปนแบบมีโครงสราง (Structure Interview)
วิธีวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเทปเสียงของการสัมภาษณและได

นํามาถอดเทปสรุปผลโดยใชการวิเคราะหสรุปผลแบบอุปนัย สําหรับผลการถอดเทปไดนํามา
อธิบายวิเคราะห เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ในลักษณะเปนความเรียง ซ่ึงมี
ขอความบทสัมภาษณท่ีสําคัญเก่ียวกับยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของแต
ละทานประกอบดวย
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ผลการวิจัย
การเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต เปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกเหลาเวไนยสัตว

ท้ังหลาย เพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกมนุษยและเทวดา และเปาหมายสูงสุดของการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลนั้นคือ การไดบรรลุมรรคผลและเขาสูพระนิพพาน สําหรับ
รูปแบบการเผยแผมีท้ังการเผยแผแบบเชิงรับและเชิงรุก จะทราบไดจากการศึกษาพุทธกิจ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 5 ประการ ดวยกัน หากพิจารณาพุทธกิจท้ัง 5 ประการ
แลวจะเห็นวาการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นมีท้ังการเผยแผแบบเชิงรับคือ
การแสดงธรรมเทศนาโปรดมนุษยและเทวดาผูเขามาเฝา การตอบปญหาแกเทวดาท้ังหลาย
หรือแมแตการประทานโอวาทแกภิกษุท้ังหลาย ลวนแลวแตเปนเชิงรับท้ังสิ้น สวนการเผยแผ
เชิงรุกนั้นคือ การท่ีพระองคเสด็จออกบิณฑบาต เสด็จไปแสดงธรรมโปรดผูท่ีควรบรรลุธรรม
ซ่ึงกลาวไดวาเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต
สวนมากจะเปนการเผยแผแบบเชิงรุก โดยเริ่มจากการท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรูดวยพระองค
เอง แลวทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดเหลาเวไนยสัตวจนเกิดพระสาวกในพระพุทธศาสนา
มากมาย พระองคทรงสงพระสาวกเหลานั้นออกไปประกาศพระพุทธศาสนายังสถานท่ีตางๆ
เรียกไดวา เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกอยางแทจริง สําหรับพุทธวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นพระองคทรงวางหลักวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาไว เรียกวา
หลักโอวาทปาติโมกข สรุปใจความไดคือ หลักการ 3 วิธีการ 6 สําหรับหลักการ 3 นั้น ไดแก
การไมทําบาปท้ังปวง, การทํากุศลใหถึงพรอมและการทําจิตใจใหบริสุทธิ์ สวนวิธีการ 6
ไดแก การไมกลาวรายกัน, การไมทํารายกัน, ความสํารวมในปาติโมกข, ความเปนผูรูจัก
ประมาณในอาหาร, การอยูท่ีนั่งนอนอันสงัด, การทําความเพียรในอธิจิต ท้ังหลักการ 3 และ
วิธีการ 6 นี้ กลาวไดวา เปนหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยอดีตกาล

การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน มีเปาหมายเพ่ือมุงเนนใหพุทธศาสนิกชนมี
ความรู และมีความเขาใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง และนํา
หลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และผูอ่ืน รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันเปนไปในรูปแบบการเผยแผเชิงรุก
มากกวาเชิงรับ เพราะสังคมปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สภาพของสังคมซ่ึงมี
การแขงขันทางธุรกิจกันเปนจํานวนมาก ระบบทุนนิยมเขามามีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึน
และวัตถุนิยมไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น รูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในปจจุบันจึงควรประยุกตใหเขากับยุคสมัยดวยการนําธรรมะมาประยุกตใช
กับเทคโนโลยีในการเผยแผ อาจจะเปนการเผยแผผานเว็บไซตหรือสื่อตางๆ ซ่ึงมีลักษณะให
ตระหนักถึงคุณคาและเขาใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในปจจุบัน กลาวโดยรวมมีอยู 2 วิธี คือ การเผยแผแบบบุคลาธิษฐาน ไดแก การยกบุคคล
เปนท่ีตั้ง การเทศนาโดยกลาวอางหรือพูดอิงบุคคลเปนตัวอยาง และการเผยแผแบบ
ธรรมาธิษฐาน ไดแก การแสดงธรรมแบบยกธรรมเปนท่ีตั้ง คือ เทศนาแบบธรรมะลวนๆ เชน
แสดงเรื่องศีล ก็พูดเรื่องศีลอยางเดียว แสดงเรื่องศรัทธา ก็พูดเรื่องศรัทธาอยางเดียว เปนการ
เผยแผธรรมท่ียังคงวิธีการแบบเดิม และไดจําแนกวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันให
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ละเอียดข้ึนอีก ซ่ึงมีวิธีการเผยแผหลากหลายวิธีดวยกันข้ึนอยูกับความถนัดของแตและบุคคล
สามารถจําแนกวิธีการเผยแผไดดังนี้ (1) การเทศนาธรรม (2) การปาฐกถาธรรม (3) อภิปรายธรรม
(4) สนทนาธรรม (5) การสอนกรรมฐาน (6) การสอนแบบประยุกต

ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย สําหรับเปาหมาย
การเผยแผพระพุทธศาสนา โดยสวนมากเปนไปเพ่ือเผยแผหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาใหพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย ไดทราบถึงหลักธรรมคําสอนและนําไป
ประพฤติปฏิบัติ รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหอยูในจิตใจของพุทธศาสนิกชน
มุ ง เนนใหตระหนักถึงความเปนชาวพุทธ สร างความเชื่อ ม่ันและสร างศรั ทธาใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดข้ึนกับพุทธศานิกชนท้ังหลาย มุงเนนประโยชนสุขแกชนหมูมาก
เปาหมายการเผยแผเชิงรุกผูวิจัยไดจําแนกไว 3 ดาน คือ

1. ดานการศึกษาคือ พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา ซ่ึงการศึกษามา
จากคําวา สิกขา หมายถึงการเรียนรู การพัฒนา เปาหมายดานการศึกษานี้เปนการมุงเนนให
พุทธศาสนิกชนไดศึกษาถึงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและรูแจงอยางแทจริง
โดยเฉพาะเรื่องไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักในการดํารงชีวิต อันไดแก สีลสิกขาคือ การประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรม การรักษากาย วาจาและใจใหเรียบรอย การประกอบ
สัมมาชีพและเก้ือกูลประโยชนแกเพ่ือนมนุษยโลก จิตตสิกขาคือ การฝกอบรมจิตใจ
การพัฒนาจิตใจใหเจริญยิ่งข้ึนไปปญญาสิกขา คือ การศึกษาพิจารณาใหหาเหตุผลตามความ
เปนจริง การรูแจงเห็นจริงเปนการศึกษาในระดับปญญา เม่ือพุทธศาสนิกชนไดศึกษาเรื่อง
ไตรสิกขาอยางแทจริงแลว จะทําใหวิถีการดําเนินชีวิตสามารถพัฒนาและเปนไปอยางสันติสุข

2. ดานศาสนาคือ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดเรียนรูศาสนพิธี พิธีกรรมตางๆ ทางศาสนา รูจักแบบแผน ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาและเพ่ือสรางศาสนทายาทใหเกิดข้ึนแกพระพุทธศาสนา
อันจะเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาและความยั่งยืนทางพระพุทธศาสนาสืบ
ตอไป อีกท้ังเพ่ือเก้ือตอพุทธศาสนิกตางศาสนาซ่ึงสนใจในพระพุทธศาสนา สามารถเขามา
ศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและบําเพ็ญประโยชนรวมกัน เปนการสราง
ความสมานฉันทและสรางสันติธรรมรวมกันในสังคม บานเมืองและประเทศชาติ

3. ดานวัฒนธรรมคือ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีนั้น มีความสําคัญคูกับวิถีการ
ดํารงชีวิตของพุทธศาสนิชนตั้งแตอดีตและปจจุบันซ่ึงมีอิทธิพลตอการกําหนดความเชื่อ
คานิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม เปาหมายการเผยแผเชิงรุกดานวัฒนธรรม เปนไป
เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดตระหนักถึงคุณคาทางประเพณีและวัฒนธรรมไทย เชน คุณคาของ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ คุณคาของวัตถุและโบราณสถานท่ีเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนา เ พ่ือให พุทธศาสนิกชนรวมกันอนุรักษและทํานุบํารุ งใหอยู คู กับ
พระพุทธศาสนาสืบตอไป

รูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ โดยสวนมากเปนการเผย
แผแบบเชิงรุกและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆแตละทานนั้นแตกตางกัน
ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกนั้น สามารถสงเคราะหเขาในการบริหารกิจการ
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คณะสงฆ ได 3 ดาน คือ ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะหและดานสาธารสงเคราะห
ซ่ึงจะไดนําเสนอตอไปดังนี้

1. ดานการเผยแผ หมายถึง การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก โดยรุกเขาไป
สูสังคม ชุมชน บานและโรงเรียน รวมท้ังสถานท่ีตางๆ ไมเผยแผเพียงแตอยูภายในวัดเทานั้น
นําหลักธรรมคําสอนออกไปเผยแผใหพุทธศาสนิกชนขางนอกไดรับรูและเขาใจไดทุกท่ี
ทุกเวลา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ไรพรมแดนเขามาใชใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือใหหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาแพรหลายและขยาย
ไปไดไกลท่ัวโลก

2. ดานการศึกษาสงเคราะห หมายถึง การจัดการบริหารใหวัดเปนศูนยกลาง
การเรียนรูโดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ไดเขามาศึกษาหาความรูภายในวัด ท้ัง
ท่ีเปนการศึกษาในระบบ นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาสงเคราะหจึงทํา
ใหเขาถึงประชาชนไดทุกระดับ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของประเทศชาติ

3. ดานสาธารณสงเคราะห หมายถึง งานท่ีพระสงฆตองทําเพ่ือประชาชนเปนการ
บริหารจัดการวัดใหเปนสถานท่ีสาธารณประโยชนแกประชาชน และหนวยงานตางๆ
ชวยเก้ือกูลสังคมและชุมชนและชวยเหลือเก้ือกูลสถานท่ีอันเปนสาธารณสมบัติ เชน สราง
ถนน ขุดคลอง เปนตน

อภิปรายผล
สําหรับการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีต เปาหมายคือ การเผยแผพระพุทธศาสนาใน

อดีตกาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอุทิศพระองคเองเพ่ืองานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาอยางไมเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ประสงคใหหลักธรรมท่ีพระองคทรงตรัสรูนั้น
แพรกระจายไปท่ัวสารทิศและใหผูอ่ืนไดตรัสรูตามพระองค ซ่ึงพระองคทรงบําเพ็ญประโยชนใน
3 ลักษณะ ท่ีปรากฏแกชาวโลกวา พุทธจริยา ไดแก โลกัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชนใน
ดานตางๆ แกชาวโลก ญาตัตถจริยา ไดแก การบําเพ็ญประโยชนแกพระญาติ และพุทธัตถ
จริยา ไดแก การบําเพ็ญประโยชนในฐานะท่ีพระองคทรงเปนพระพุทธเจา มีการบัญญัติ
สิกขาบท เปนตน อีกท้ังพระองคทรงมีเปาหมายในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระองคเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกชนหมูมาก เพ่ือความ
อนุเคราะหโลก เปนไปเพ่ือประสงคใหไวเนยสัตวท้ังหลายหลุดพนจากความทุกขและ
เปาหมายสูงสุดของการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นคือ การเขาถึงพระนิพพาน
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น มีท้ังรูปแบบเชิงรับและเชิงรุก คือ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีพระองคทรง
บําเพ็ญเปนประจําอยูแลว ดังท่ีชาวโลกเรียกวา พุทธกิจ ซ่ึงประกอบดวย เวลาเชา เสด็จออก
บิณฑบาต เพ่ือโปรดเหลาเวไนยสัตว, เวลาเย็น ทรงแสดงพระธรรมเทศนา โดยไมเจาะจงวา
เปนใคร, เวลาคํ่า ทรงประทานโอวาทแกหมูภิกษุท้ังหลาย, เวลาเท่ียงคืน ทรงแสดงธรรมและ
ตอบปญหาแกเหลาเทวดาผูมาเขาเฝา, เวลาใกลรุงหรือใกลสวาง ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยขาย
คือพระญาณ ซ่ึงเปนการตรวจดูสัตวโลกผูพอท่ีจะรับฟงธรรมและบรรลุธรรมตามอุปนิสัย
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ของตน พระองคก็จะเสด็จออกไปโปรดบุคคลนั้นๆ ผูเขามาสูขายคือพระญาณของพระองค
สวนพุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแกเหลาพระสาวกไดนําไปประพฤติ ปฏิบัติท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน โดย
การตรัสหลักการ 3 ประการและวิธีการ 6 ประการ หรือท่ีเรียกวา หลักโอวาทปาติโมกข ซ่ึง
หลักการ 3 นั้น ไดแก การไมทําบาปท้ังปวง, การทํากุศลใหถึงพรอม, การทําจิตใจใหบริสุทธิ์
และวิธีการ 6 ประการ คือ การไมเขาไปกลาวรายผูอ่ืนหรือศาสนาอ่ืน,การไมทํารายผูอ่ืน
ดวยวิธีการตางๆ, ความสํารวมในพระปาติโมกข เปนการรักษาความประพฤติใหนาเลื่อมใส,
ความเปนผูรูจักประมาณ, ความสันโดษดวยท่ีนั่งนอนอันสงัด,ความเพียรในอธิจิต พัฒนา
จิตใจอยางเสมอ ซ่ึงหลักการและวิธีการดังกลาวมาเบื้องตน เปนวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน เปาหมายการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุค
ปจจุบันนี้ แตกตางจากเปาหมายในอดีตมาก เนื่องจากยุคสมัยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โลกมีการพัฒนาและมีความทันสมัย กาวหนาไปไกล สื่อเทคโนโลยีตางๆ ไดเขามาเปนสวน
หนึ่งในการดํารงชีวิตของประชาชน ทําใหประชนหางจากไกลจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น
เปาหมายในการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน จึงเปนไปเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเขาใจถึง
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง สามารถนําหลักธรรมคําสอนไปประพฤติ
ปฏิบัติและประยุกตใชหลักธรรมคําสอนในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกตนเอง
และแกผูอ่ืน อีกท้ังเพ่ือรวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาใหดํารงม่ันคงอยูคูกับพุทธศาสนิกชน
และประเทศไทยตลอดไปรูปแบบในปจจุบันรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปใน
รูปแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ เพราะถาทําการเผยแผแบบเชิงรับ จะทําใหหลักธรรมคําสอน
นั้นแพรขยายออกไปไดชาและไมทันกับยุคสมัยปจจุบัน ดังนั้น การเผยแผพระพุทธศาสนา
ตองเปนแบบเชิงรุก เพ่ือใหทันกับยุคสมัยปจจุบัน รูปแบบการเผยแผตองมีการประยุกต
ระหวางหลักธรรมคําสอนกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือใหพระพุทธศาสนิกชนเขาใจและ
เขาถึงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนางายข้ึน วิธีการเผยแผในปจจุบัน มีท้ังวิธีการเผย
แผแบบการยกบุคคลเปนท่ีตั้งยกบุคคลเปนใหญหรือบรรยายโดยอางอิงบุคคลเปนตัวอยาง
ซ่ึงเรียกวิธีนี้วา การเผยแผแบบบุคลาธิษฐาน และวิธีการเผยแผแบบธรรมาธิษฐาน เปน
วิธีการเผยแผแบบแสดงเฉพาะธรรมลวนๆ อธิบายหัวขอธรรมท่ียกข้ึนมาแสดงโดยไมอิง
บุคคล ซ่ึงวิธีการเผยแผดังท่ีกลาวมานี้เปนวิธีการเผยแผท่ีเคยมีมาแลวแตในอดีต แตยัง
สามารถนํามาใชในการเผยแผกับสมัยปจจุบันได โดยการประยุกตใหเขากับเหตุการณ
ปจจุบัน ทันตอยุคสมัยปจจุบัน และในปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซ่ึงวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนามีดังนี้ คือ การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม
อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบประยุกตคือ นําสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผดังกลาวมานี้
ลวนเปนวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันท้ังสิ้น

ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆไทย มีท้ังเปาหมายท่ี
เหมือนกันและแตกตางกัน แตโดยสวนมากมุงเนนใหพุทธศาสนิกชนเขาใจถึงหลักธรรมคํา
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สอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตองและนําไปประพฤติ ปฏิบัติจนทําใหเกิดประโยชนแกตน
และแกผูอ่ืนซ่ึงกลาวโดยภาพรวมแลว หวังเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนรับรูและเขาใจถึงประเด็น
3 ประเด็นคือ ประเด็นดานการศึกษา ประเด็นดานพระศาสนาและประเด็นดานวัฒนธรรม
หากพุทธศาสนิกชนรับรูและตระหนักถึงคุณคาของท้ัง 3 ประเด็นอยางแจมแจงดีแลว
พระพุทธศาสนาก็จะสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนสืบตอไป รูปแบบและวิธีการใน
ปจจุบันเปนไปในรูปแบบเชิงรุก เพราะทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นไดผลมากกวาการ
เผยแผแบบเชิงรับ ดังนั้นพระสงฆนักเผยแผพระพุทธศาสนาจึงตองเผยแผหลักธรรมคําสอน
แบบเชิงรุก โดยการประยุกตหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาในทันตอเหตุการณ
ปจจุบันและใหทันสมัยอยูทุกเม่ือ สําหรับวิธีการของการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกนั้น
เปนวิธีการเผยแผท่ีนํามาประยุกตใชแลวไดผลอยางชัดเจนและเปนท่ียอมรับของพระนักเผย
แผพระพุทธศาสนาเชิงรุกวา เปนการเผยแผเชิงรุกอยางแทจริง ซ่ึงมีปรากฏเดนชัด 3 ดาน
คือ ดานการเผยแผคือ การประกาศพระพุทธศาสนาแกพุทธศาสนิกชนและประชาชนท่ัวไป
ไดรับรูถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดวยทุกๆ วิธีการอยางถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย
ดานการศึกษาสงเคราะหคือ การดําเนินงานอันเปนไปเพ่ือสาธารณประโยชนตอหนวยงาน
และคณะบุคคลท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และดานสาธารณสงเคราะหคือ การดําเนินกิจการ
ท่ีใหการชวยเหลือสังคมหรือชาวบานในรูปแบบวิธีตางๆ ซ่ึงถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยมี
การใหทุนการศึกษาแกนักเรียน สรางถนน สรางโรงพยาบาล เปนตน นอกจากจะเปนการ
ชวยเหลือสังคมแลว ยังเปนการสรางความสามัคคี สรางความผูกพันข้ึนระหวางวัดกับบานอีก
ทางหนึ่งดวย

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่องยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกในครั้งนี้

ผูวิจัยไดคนพบยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก ซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ
4 องคประกอบ คือ

1. สรางเครือขายคือ ลักษณะการเชื่อมโยงหรือการดําเนินงานดานการเผยแผ
รวมกันนักเผยแผตองสรางเครือขายเพ่ือขยายการทํางานรวมกัน โดยการสรางเครือขาย
สามารถทําไดท้ังการสรางเครือขายภายในและภายนอก การสรางเครือขายภายใน หมายถึง
องคกรศาสนาจําเปนตองสรางทีมเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีศักยภาพและเข็มแข็ง ซ่ึงงาน
ดานการเผยแผไมเก่ียวของกับงานดานการปกครอง นักเผยแผสามารถสรางทีมข้ึนมาไดโดย
ไมจําเปนตองอาศัยอยูในท่ีเดียวกัน ตางท่ี ตางวัด ก็สามารถทํางานดานการเผยแผ สามารถ
สรางทีมรวมกันได สวนการสรางเครือขายภายนอก หมายถึง การประสานงานกับหนวยงาน
หรือองคกรตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
จําเปนตองอาศัยการหาแนวรวมจากองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือปรึกหารือกําหนดทิศทางการเผยแผหลักธรรมคําสอนเขาสูประชาชนและสังคม เพ่ือให
ทิศทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผลักดันใหการเผยแผหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเขาสูประชาชนอยางตอเนื่องและมุงผลสัมฤทธิ์ในการสรางสันติสุขให
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เกิดแกประชาชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย จึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดประโยชนเกิด
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตอองคกรพระพุทธศาสนา

2. ขยายพลัง ไดแก ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องกับยุทธศาสตรการสรางเครือขาย
เม่ือมีเครือขาย มีทีมพรอมจะเผยแผพระพุทธศาสนาแลว ตองกระจายการเผยแผคือ สงทีม
ออกไปเผยแผหลักธรรมแกประชาชน เพ่ือขยายหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาให
แพรหลายดวยการประยุกตใชหลักธรรมคําสอนผนวกกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยใน
การขยายการเผยแผการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นตองอาศัยพลังรวมเปนตัวขับเคลื่อนคือ
ตองอาศัย บาน วัด โรงเรียน หรือท่ีเรียกวา บวร เปนตัวขับเคลื่อน ทํางานรวมกัน โรงเรียน
หรือสถาบันตางๆ ซ่ึงมีเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของพลังมีความสําคัญตอการเผยแผ
อยางยิ่ง การเผยแผพระพุทธศาสนาตองมุงเปาไปท่ีเด็กและเยาวชนเหลานี้ เพราะเม่ือเด็ก
และเยาวชนเหลานี้รวมตัวกันเขาจะเกิดเปนพลังกลุม ซ่ึงพลังกลุมของเด็กและเยาวชนเหลานี้
จะเปนพลังในการขับเคลื่อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหขยายไปไดเร็ว อีกท้ังพลังของ
หนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานดานพระพุทธศาสนาก็เปนพลังในการ
ขับเคลื่อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีความสํา คัญเชนเดียวกัน การเผยแผ
พระพุทธศาสนาตองอาศัยพลังของหนวยงานและองคกรเหลานี้  เ พ่ือขับเคลื่อนงาน
พระพุทธศาสนาใหเปนไปพรอมๆ กัน ดังนั้น บาน วัด โรงเรียน ตองรวมพลังกันและ
ขับเคลื่อนหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหแพรขยายไปไดไกลและกวางขวางมาก
ท่ีสุด

3. ปลูกฝงศรัทธาคือ การเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ไมสามารถทําไดโดยงาย
ผูท่ีจะรับฟงและยอมรับในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาแลวนําไปประพฤติปฏิบัติ
นั้นตองเริ่มตนจากการมีศรัทธาตอพระพุทธศาสนากอน นักเผยแผตองสอนใหประชาชนรู
และเขาใจวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความจริง เปนศาสนาท่ีมีเหตุและผล  ไมสอน
ใหเชื่ออยางงมงาย ความเชื่อนั้นตองตั้งอยูบนรากฐานแหงปญญา พระพุทธศาสนาไดกลาว
เรื่องศรัทธาไว 4 ประการคือ กัมมสัทธา ความเชื่อวากรรมนั้นมีจริง, วิปากสัทธา ความเชื่อ
วาผลแหงกรรมนั้นมีจริง, กัมมัสสกตาสัทธา ความเชื่อวาสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน,
ตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อในการตรัสรูของพระตถาคตเจา ดังนั้นผูเผยแผตองเปดใจและ
ปลูกฝงศรัทธาใหเกิดแกประชาชน เพราะการท่ีคนเราจะกระทําความดีหรือจะรับฟงคําสั่ง
สอนทางพระพุทธศาสนานั้น ตองมีศรัทธาเปนเบื้องตน หากขาดศรัทธาแลว การเผยแผ
หลักธรรมคําสอนเขาสูประชาชนก็จะทําไดโดยยาก

4. นําพาหลุดพน หมายถึง การเผยแผดวยการรุกเขาไปสูจิตใจของประชาชน
ทําใหประชาชนทราบและเขาใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ซ่ึงการ
เผยแผรูปแบบนี้มุงเนนใหประชาชนเกิดปญญา นําพาประชาชนใหประพฤติตามแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักวิปสสนากรรมฐาน ซ่ึงสามารถทําไดท้ัง
ภายในวัดและนอกวัด เพราะการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจะทําใหเกิดการรับรูเทาทัน
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เหตุการณปจจุบัน รูแจงถึงความเปนจริง เม่ือปฏิบัติอยางจริงจังจะสามารถนําพาใหหลุดพน
จากความทุกขได

ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกครั้งนี้ เปนการศึกษา

เก่ียวกับความม่ันคงของพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาจะม่ันคงและตั้งอยูไดนาน
นั้น สวนหนึ่งมาจากการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาแกพุทธศาสนิกชนใหได
รับรูและเขาใจ นําไปปฏิบัติ จนทําใหพุทธศาสนิกชนเลื่อมใส ศรัทธา รวมกันรักษา
พระพุทธศาสนาไมใหเสื่อมสูญ ผูวิจัยจึงไดมีขอเสนอแนะ 4 ดาน ดังตอไปนี้

1. ดานศาสนทายาทคือ ปจจุบันประชาชนใหความสนใจในพระพุทธศาสนา
นอยลง เพราะความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความทันสมัยของโลกไดกาวหนาไปไกล ทํา
ใหประชาชนติดอยู กับวัตถุนิยมมากกวาพระพุทธศาสนา เ ม่ือเปนเชนนี้จะทําให
พระพุทธศาสนาดํารงอยู ได ไมนาน ดั งนั้นการสร างศาสนทายาทหรือผู สืบทอด
พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญตอความม่ันคงของพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง หนาท่ีของ
ความเปนศาสนทายาทมิไดอยูท่ีพระภิกษุสามเณรฝายเดียวเทานั้น แตพุทธบริษัทท้ัง 4 ซ่ึง
ประกอบดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาก็มีหนามีสืบเปนพระพุทธศาสนาเปนศาสน
ทายาทเชนกัน พุทธบริษัทจึงตองมีความเข็มแข็ง ม่ันคงและชวยกันรักษาพระพุทธศาสนา ให
ความสําคัญตระหนักถึงคุณคาของพระพุทธศาสนารวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาใหม่ันคง
และใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

2. ดานศาสนวัตถุ คือ ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา พุทธ
บริษัทตองชวยกันดูแลรักษา ทํานุบํารุงศาสนวัตถุ สิ่งปลูกสรางท่ีไดทําการบูรณะหรือปลูก
สรางข้ึนใหม ตองคงความเปนอัตตลักษณ คือ ความเปนพระพุทธศาสนา จะเห็นวาการปลูก
สรางท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา โบสถ วิหาร ศาลา ศาสนสถานตางๆ เปนไปในรูปแบบ
ประยุกต เปนการประยุกตระหวางศิลปะแบบตะวันตกกับศิลปะแบบพุทธ อาจมองดูแลว
เปนศิลปะรวมสมัย สวยงามก็จริง แตคุณคาแหงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาคอยๆ
เสื่อมสลาย สูญหายลงไป เพราะถูกกลมกลืนดวยศิลปะแบบตะวันตก ดังนั้น ศาสนวัตถุ ตอง
คงความเปนอัตตลักษณ คงคุณคาแหงความเปนพระพุทธศาสนา

3. ดานวิชาการ องคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
ควรมีการกําหนดทิศทางการเผยแผใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตองมีหลักสูตรดานการเผย
แผพระพุทธศาสนาหรือพัฒนาบุคลากรนักเผยแผ พัฒนาหลักธรรมคําสอน พัฒนาสื่อการ
สอนอยางตอเนื่อง เ พ่ือให ทันสมัยทันตอโลกปจจุบัน เพราะงานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนานั้น ไมไดกําจัดเฉพาะพระภิกษุเทานั้น แตยังมีองคกรหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาอีกมากมายท่ีรวมกันเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนตน ดังนั้น องคกรหรือหนวยงานเหลานี้ ตองมีการวางแผนและ
รวมมือกันอยางจริงจังกับพระภิกษุหรือนักเผยแผ เพ่ือใหการเผยแผพระพุทธศาสนามี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
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4. ดานการประชาสัมพันธ การเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกนี้ องคประกอบหนึ่ง
ท่ีสําคัญคือ การประชาสัมพันธ ซ่ึงกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาจะเห็นวามีการ
ประชาสัมพันธนั้นนอยมากควรมีการประชาสัมพันธตอสื่อตางๆ เชน ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ และเอกสารตางๆ เปนตน เพราะสื่อท่ีกลาวมานี้
สามารถสื่อสารถึงกันไดท่ัวโลก ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนาผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ หากขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับพระพุทธศาสนาแพรกระจายผานสื่อ ประชาชนไดรับรูถึงหลักธรรมคําสอนอยูทุกวันจะทํา
ใหประชาชนเขาใจหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักธรรมนั้นไป
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอตนเองและผูอ่ืนสืบตอไป
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