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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิจัยรำไพพรรณี	 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ 

บทความบทความวิจัย	 ของนักวิจัย	 นักศึกษา	 บัณฑิตศึกษา	 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 ที่สนใจมาอย่าง	

ต่อเนื่องเป็นปีที่	 6	 โดยบทความทางวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี	้ ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาและวารสารวิจัยรำไพพรรณี	 ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	 TCI	 เรียบร้อยแล้ว	 สำหรับการเผยแพร่วารสารวิจัย	

รำไพพรรณี	ได้เผยแพร่ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั่วประเทศ

	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์	 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	

ในการพิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความทางวิชาการให้มีความถูกต้อง	

และขอขอบพระคุณ	ทุกท่าน	ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยรำไพพรรณี	ฉบับนี้	ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 

วารสารวิจัยรำไพพรรณี	 ปีที่	 6	 ฉบับที่	 3	 มิถุนายน-กันยายน	 2555	 จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน	 และหากท่าน 

ผู้สนใจต้องการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี	 สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร	 ซึ่งจะได้ดำเนินการ	

รวบรวม	คัดกรอง	เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

      

       

	 	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คมพล		สุวรรณกูฏ

	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการวารสารรำไพพรรณี

 

บทบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนวารสารทางวิชาการท่ี

เผยแพรบทความบทความวิจัย ของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สนใจมา

อยางตอเนื่องเปนปท่ี 6 โดยบทความทางวิชาการท่ีไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพในวารสารนี้ ไดผานการประเมินจาก

ผูทรงคุณวุฒแิละผูเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และวารสารวิจัยรําไพพรรณี ไดจัดอยูในฐานขอมูล TCI เรียบรอยแลว สําหรับการ

เผยแพรวารสารวิจัยรําไพพรรณ ีไดเผยแพรไปยังเครือขายมหาวิทยาลัย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ ทั่วประเทศ 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเขียนทุกทาน ท่ีสงบทความวิจัยมาใหพิจารณาตีพิมพ ขอขอบพระคุณ

ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกทานท่ีใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขบทความทางวิชาการให

มีความถูกตอง และขอขอบพระคุณ ทุกทาน ที่มีสวนสนับสนุนการจัดทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี ฉบับนี้ ใหเสร็จสมบูรณดวยดี 

หวังเปนอยางย่ิงวา วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปท่ี 6 ฉบับที่ 2  กุมภาพันธ-พฤษภาคม 2555 จะสามารถตอบสนองความสนใจ

ของผูอาน และหากทานผูสนใจตองการสงบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี สามารถสงมายังกองบรรณาธิการ

วารสาร ซึ่งจะไดดําเนินการรวบรวม คัดกรอง เพ่ือนําไปสูการเผยแพรผลงานดานการวิจัยอันจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตอไป 

 

 

        

           ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ 
          บรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี 
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การศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่จัดแสดงสินค้าในขนาดที่จำกัดสำหรับสินค้าประเภทสปา 

The Efficient Usage of Space in Trade Fair : Spa Products.  
 

 อนันต์  ฟักเย็น 
คณะมัณฑนศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

 

บทคัดย่อ 
 

	 เป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่สำคัญในการพบปะลูกค้าก็คือการออกงานแสดงสินค้า	ซึ่งเป็น

ส่วนช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและตัวผลิตภัณฑ์	 ปัจจุบันมีการตอบรับที่มากขึ้นของผู้ประกอบการที่มีความต้องการ	

จะเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า	 จากสถิติพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สปาที่ได้รับการยอมรับและ

มีชื่อเสียงในระดับสูง	 ทำให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น	 จนทำให้การจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สปาในแต่ละบูธ	 

มีการแข่งขันกันสูง	 ในอนาคตขนาดของพื้นที่ภายในบู๊ธอาจจะต้องมีขนาดที่เล็กลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ	 โดยการ

ศึกษาเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่	 จัดแสดงสินค้าในขนาดที่จำกัดสำหรับสินค้าประเภทสปาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก	 

กลุ่มตัวอย่างงานออกแบบ	 การใช้วัสดุ	 แสง	 สี	 และรูปทรง	 ในการสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ตรงจากร้านสปาที่มีชื่อเสียง	

ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	นักออกแบบที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานแสดงสินค้าสปา	

ผลการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พบว่าการตกแต่งที่ดีมีการวางส่วนต่างๆ	ของพื้นที่ภายในบูธอย่างเหมาะสม	 จะช่วยทำให้บูธ

เกิดความน่าสนใจ	การใช้วัสดุ	แสง	สี	 และรูปทรง	มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ตรงกับตัวสินค้าได้ง่ายขึ้น	สินค้ามีความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สปาในท้องตลาดได้	

 

คำสำคัญ :	งานแสดงสินค้า			ผลิตภัณฑ์สปา			ประสบการณ์ตรง	

 

 

 

Abstract 
 

	 Exhibition	 is	 the	marketing	 communication	 tools	 it	 is	 well	 know	 and	 acceptable	 as	 to	meet	 customer.	 This	

enhance	 the	 image	 for	 the	organization	and	products.	Present	have	been	a	 response	 to	 the	 increasing	number	of	

operators	who	want	to	attend	the	exhibition.	Statistics	show	that	Thailand	is	a	source	of	products	and	spa	products	

that	 are	 recognized	 and	 highly	 reputable.	 Cause	 the	 new	 operators	 is	 increasing.	Making	 highly	 competitive	 the	

exhibition	of	products	in	the	each	booth.	In	the	future	the	size	of	the	booth	space	may	be	smaller	to	comply	with	the	

requirements.	 The	 study	 of	 the	management	 of	 the	 display	 size	 for	 Spa	 an	 analysis	 of	 the	 sample	 design	 and	

materials	 colors	 and	 shapes	 to	 create	 an	 atmosphere	 and	 experience	 of	 the	 spa	 from	 the	 famous	 spa	 and	 data	

analysis	questionnaire	from	a	group	of	experts,	designer	who	has	experience	with	trade	shows	spa	The	results	of	data	

collection	 and	 analyze	 found	 that	 decoration	 and	 the	 interior	 layout	 of	 the	 booth	 properly	 it	 makes	 of	 interesting.	

Usage	 of	materials,	 light,	 color	 configuration.	 To	 help	 encourage	 direct	 experience	 with	 the	 product	 and	 get	 the	

product	unique.	Operators	can	use	information	to	create	a	unique	and	make	a	different	products	of	spa	in	the	market.	

 

Keywords :	Exhibition			Spa	products			Experience	
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บทนำ 
	 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่สำคัญในการพบปะ

ลูกค้าก็คือการออกงานแสดงสินค้า	 ซึ่งการออกงานแสดง	

สินค้านั้น	 เป็นส่วนช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและ

ตวัผลติภณัฑเ์ปน็	 “Temporary	Exhibition	Design”	ทีผู่อ้อกบธู 

ต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งต่างๆ	 ในพื้นที่ขาย	 เพื่อผลทางการ

ตลาดสูงสุด	(สุวิทย์		วงศ์รุจิรา,	2549)	

	 จากสถิติพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า

และผลิตภัณฑ์สปาที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับ

สากล	 ทำให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ	 เพิ่มมากขึ้น	

(สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 องค์การมหาชน,	

2552)	 จนทำให้การจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สปาใน	 

แต่ละบูธจึงมีการแข่งขันสูง	 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึง

ต้องการที่จะศึกษาการใช้งานและบริหารจัดการพื้นที่ให้มี

ประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับความต้องการและตัวผลิตภัณฑ์	

เพื่อความสำเร็จในการจัดแสดงสินค้าหากพื้นที่จำเป็นต้องมี

ขนาดที่เล็กลงในอนาคต	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาและรวบรวมปัจจัยต่างๆ	จากคุณลักษณะ

และการใช้งานของ	 แสง	 สี	 รูปทรง	 วัสดุ	 ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในขนาดที่จำกัดเพื่อ

งานจัดแสดงสินค้าประเภทสปา		

	 2.	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบการจัดแสดงสินค้าในลักษณะของกลุ่มสินค้า	 

ประเภทเดียวกัน	 หรือ	 มีลักษณะใกล้เคียง	 (สินค้าที่ต้องสร้าง

ประสบการณ์ตรงต่อลูกค้า)	

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
	 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	 ทั้ง

เอกสาร	 ตำรา	 บทความ	 ตัวอย่างงานออกแบบและการตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้ารวมถึงผู้เชียวชาญที่

มีประสบการณ์ตรง	นำมาวิเคราะห์แยกได้ดังนี้	

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างงานออกแบบของร้าน	

สปาที่มีชื่อเสียง	 จำนวน	 6	 ตัวอย่าง	 เรื่องการใช้	 วัสดุ	 แสง	 สี	

และรูปทรง	ในการบริหารจัดการพื้นที่จัดแสดงสินค้าสปา	

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่ม	 

ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้ประกอบการและนักออกแบบ	 ซึ่งเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์ตรงในการใช้วัสดุ	 แสง	 สี	 และรูปทรงในการ

บริหารจัดการพื้นที่แสดงสินค้าสปา	จำนวน	8	คน	

 อนันต์  ฟักเย็น 

	 3.	 วิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ลจากแบบสอบถามที่ ไ ด้ จ าก

ประสบการณ์ตรงของกลุ่มลูกค้าที่ เคยเข้าชมงานแสดง	 

สินค้าสปา	 จำนวน	 100	 คน	 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้

วัสดุ	 แสง	 สีและรูปทรงเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จัดแสดง

สินค้าสปา	

 

ผลการวิจัย 
	 จากข้อมูลพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

พื้นที่	จัดแสดงสินค้าสปา	มีดังนี้	

	 1.	 เรื่องของการบริหารพื้นที่	คือ	

	 			 1.1	 ความจำกัดของพื้นที่	

	 					1.2	 การวาง	LAYOUT	ในแต่ละส่วน	

	 2.	 การตกแต่งพื้นที่ที่ ไม่ทำให้ เกิดแรงจูงใจและ	 

ไม่สามารถสร้างประสบการณ์ตรงได้	โดยมีส่วนประกอบดังนี้	

	 	 2.1	 แสงสว่าง	

	 				2.2		 สีสัน	

	 				2.3		 รูปทรง	

	 				2.4		 วัสดุและพื้นผิว	(IMAGE	GROUP,	2549)	

	 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างงานออกแบบของร้านสปา

ที่มีชื่อเสียง	จำนวน	6	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ร้าน	PANPURI	ร้าน	

HARNN	 ร้าน	DONNA	CHANG	 ร้าน	 BATH&BLOOM	 ร้าน	

PRANN	 ร้าน	 ERB	พบว่าการใช้วัสดุ	 แสง	 สี	 รูปทรง	 มีส่วน

ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ตรงกับตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น

สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าชมภายในบูธแสดงสินค้า	

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ยังมีความสอดคล้องที่ตรงกัน

กับความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มี

ประสบการณ์ตรงในการจัด	แสดงสินค้าสปาทั้ง	 8	ท่านอีกด้วย	

คือ	

ความเหมาะสมของการเลือกใช้วัสดุ  
 

 

 

 

 
 

1.	 วัสดุที่เป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกเป็นมิตรและปลอดภัย		

 

 

  

 

  

2.	 วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาวให้ความรู้สึกหรูหร่า	มีคุณค่าเป็นพิเศษ	

 ความเหมาะสมของการเลือกใชวัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 

  1 วัสดุที่เปนธรรมชาติใหความรูสึกเปนมิตรและปลอดภัย  
 
 
 
  
 
  
 

  2 วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาวใหความรูสึกหรูหรา มีคุณคาเปนพิเศษ 
 ความเหมาะสมของการเลือกใชแสง  

   
 
 
 
 
 

  1 แสงสลัว นุมนวลคลายแสงเทียน ใหความรูสึกผอนคลาย  
  
 
 
 
 
 

  2 แสงท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวอยางเชน โคมไฟท่ีถูกออกแบบมาเปนพิเศษอยางโคมไฟระยา 
  

ความเหมาะสมของการเลือกใชสี  
 
 
 
 
   

1 สีท่ีแสดงออกถึงความหรูหรา เชน สีเงิน สีทอง สีดํา ใหความรูสึกสงบนิ่ง  
 
 
 
  2 สีท่ีไดจากธรรมชาติ ใหความรูสึกผอนคลาย เชน สีน้ําตาล สีเขียว สีเทา เปนตน 

 ความเหมาะสมของการเลือกใชวัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 

  1 วัสดุที่เปนธรรมชาติใหความรูสึกเปนมิตรและปลอดภัย  
 
 
 
  
 
  
 

  2 วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาวใหความรูสึกหรูหรา มีคุณคาเปนพิเศษ 
 ความเหมาะสมของการเลือกใชแสง  

   
 
 
 
 
 

  1 แสงสลัว นุมนวลคลายแสงเทียน ใหความรูสึกผอนคลาย  
  
 
 
 
 
 

  2 แสงท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวอยางเชน โคมไฟท่ีถูกออกแบบมาเปนพิเศษอยางโคมไฟระยา 
  

ความเหมาะสมของการเลือกใชสี  
 
 
 
 
   

1 สีท่ีแสดงออกถึงความหรูหรา เชน สีเงิน สีทอง สีดํา ใหความรูสึกสงบนิ่ง  
 
 
 
  2 สีท่ีไดจากธรรมชาติ ใหความรูสึกผอนคลาย เชน สีน้ําตาล สีเขียว สีเทา เปนตน 
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ความเหมาะสมของการเลือกใช้แสง  

   

 

 

 

 
 

1.	 แสงสลัว	นุ่มนวลคล้ายแสงเทียน	ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย		

  

 

 

 

 
 

2.	 แสงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่น	โคมไฟที่ถูกออกแบบ

มาเป็นพิเศษอย่างโคมไฟระย้า	

ความเหมาะสมของการเลือกใช้สี  

 

 

 
  

1.	 สีที่แสดงออกถึงความหรูหร่า	 เช่น	 สีเงิน	 สีทอง	 สีดำ	 ให้

ความรู้สึกสงบนิ่ง		

 

 

 
 

2.	 สีที่ได้จากธรรมชาติ	 ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย	 เช่น	สีน้ำตาล	 

สีเขียว	สีเทา	เป็นต้น	

ความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปทรง 

 

 

 

 

  

1.	 รูปทรงที่ดูเรียบง่ายให้ความรู้สึกทันสมัย	 เช่น	 รูปทรง

เรขาคณิต	

 

 

 

 

  

2.	 รูปทรงที่สะท้อนถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม	

	 ความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้าจำนวน	 84	 คน	 เห็นว่า	

วัสดุ	 แสง	 สี	 และรูปทรง	 มีความสำคัญต่อการตกแต่งภายใน

พื้นที่จัดแสดงสินค้าสปา	 แต่อีกจำนวน	 16	 คน	 เห็นว่า	 วัสดุ	

แสง	สี	และรูปทรง	ไม่มีความสำคัญต่อการตกแต่งภายในพื้นที่

จัดแสดงสินค้าสปา	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ

ความสำคัญของการตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศในพื้นที่จัด

แสดงสินค้า	สปาด้วย	วัสดุ	แสง	สี	และรูปทรง	

 

สรุปและอภิปรายผล 
	 โดยข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและพูดคุยซักถามจาก	 

ผู้ เชี่ยวชาญที่ เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปา

โดยตรง	 ซึ่งได้เคยร่วมงานแสดงสินค้าสปาพบว่า	 เรื่องของข้อ

จำกัดของขนาดพื้นที่กับการวาง	LAYOUT	ผู้ประกอบการต้อง

มีตั้งเป้าหมายและการวางแผนทางการตลาดที่ชัดเจนในการ

เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้งว่ามีจุประสงค์อะไรเพราะ
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 ความคิดเห็นจากกลุมลูกคาจํานวน 84 คน เห็นวา วัสดุ แสง สี และรูปทรง มีความสําคัญตอการตกแตงภายในพ้ืนท่ี
จัดแสดงสินคาสปา แตอีกจํานวน 16 คน เห็นวา วัสดุ แสง สี และรูปทรง ไมมีความสําคัญตอการตกแตงภายในพ้ืนที่จัดแสดง
สินคาสปา ซึ่งจะเห็นไดวาลูกคาสวนใหญเห็นดวยกับความสําคัญของการตกแตงเพื่อสรางบรรยากาศในพ้ืนท่ีจัดแสดงสินคา 
สปาดวย วัสดุ แสง สี และรูปทรง 

 สรุปและอภิปรายผล 
 โดยขอมูลท่ีไดจากการคนควาและพูดคุยซักถามจากผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑสปาโดยตรง 
ซึ่งไดเคยรวมงานแสดงสินคาสปาพบวา เร่ืองของขอจํากัดของขนาดพ้ืน ท่ีกับการวาง LAYOUT ผูประกอบการตองมี
ต้ังเปาหมายและการวางแผนทางการตลาดที่ชัดเจน ในการเขารวมงานแสดงสินคาในแตละคร้ังวามีจุประสงคอะไร เพราะใน
การเขารวมงานแสดงสินคานั้นมีคาใชจายท่ีสูงประกอบกับจํานวนวันในการแสดงสินคามีนอย ฉะนั้นผูประกอบการตองมีการ
เตรียมพรอมมาเปนอยางดี ( รมณียฉัตร แกวกิริยา หมอมราชวงศ, 2546 ; สุนันทา รัตนาวะด,ี 2552; IMAGE GROUP, 2549 ) 
 สําหรับผลิตภัณฑสปาจะเห็นไดชัดวาเปนสินคาที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งมีความสัมพันธกันระหวาง สุขภาพรางกายและ
จิตใจ โดยใชประสาทสัมผัสเปนเคร่ืองมือชี้วัดวาถูกใจหรือไม ดังนั้นการเลือกใชวัสดุ แสง สี และรูปทรงท่ีเหมาะสมจะชวย
สรางบรรยากาศที่ผสมผสาน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อันจะนําไปสูความร่ืนรมผอนคลาย ( กองบรรณาธิการ ศูนยกลาง
ความรูแหงชาติ, 2553. ) ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหพื้นท่ีจัดแสดงสินคามีประสิทธิภาพในการจัดโชวสินคา เกิดความ
ชัดเจนของพ้ืนที่ในแตละสวนแมวาพื้นท่ีภายในบูธจะมีขนาดท่ีเล็ก  
 วัสดุ ท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดตกแตงพ้ืนท่ีจัดแสดงสินคาสปา พบวาการเลือกใชวัสดุที่มีพ้ืนผิวที่มันวาวจะสามารถ
สงเสริมใหพ้ืนท่ีภายในบูธแสดงสินคาดูกวางมากข้ึนและเหมาะสมกับการใชในการตกแตงพ้ืนท่ีขายสินคาประเภทเคร่ืองสําอาง
และสปา สงผลตอประสบการณตรงและความรูสึก รองลงมาคือ วัสดุท่ีมีพ้ืนผิวธรรมชาติเชน ไม ใบไม หรือกอนหินซึ่งผิวสัมผัส
ท่ีไดจะชวยสรางประสบการณตรงตอตัวสินคาสปาไดเปนอยางดี 
 แสง พบวา แสงท่ีสวางมากมีสวนชวยใหขอจํากัดกับขนาดของพ้ืนท่ีขายสินคาใหมีความอึดอัดนอยลง โดยแสงที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุดในการนํามาจัดตกแตงคือ แสงสลัว นุมนวลเหมือนแสงเทียนจะชวยสรางใหบรรยากาศเกิดความรูสึก
ผอนคลายตามแบบฉบับของสปาไดดี รองลงมาคือแสงท่ีสรางเอกลักษณเฉพาะตัว อยางโคมไฟระยาท่ีใหมิติของแสงท่ีนาสนใจ  
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 วัสดุ ท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดตกแตงพ้ืนท่ีจัดแสดงสินคาสปา พบวาการเลือกใชวัสดุที่มีพ้ืนผิวที่มันวาวจะสามารถ
สงเสริมใหพ้ืนท่ีภายในบูธแสดงสินคาดูกวางมากข้ึนและเหมาะสมกับการใชในการตกแตงพ้ืนท่ีขายสินคาประเภทเคร่ืองสําอาง
และสปา สงผลตอประสบการณตรงและความรูสึก รองลงมาคือ วัสดุท่ีมีพ้ืนผิวธรรมชาติเชน ไม ใบไม หรือกอนหินซึ่งผิวสัมผัส
ท่ีไดจะชวยสรางประสบการณตรงตอตัวสินคาสปาไดเปนอยางดี 
 แสง พบวา แสงท่ีสวางมากมีสวนชวยใหขอจํากัดกับขนาดของพ้ืนท่ีขายสินคาใหมีความอึดอัดนอยลง โดยแสงที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุดในการนํามาจัดตกแตงคือ แสงสลัว นุมนวลเหมือนแสงเทียนจะชวยสรางใหบรรยากาศเกิดความรูสึก
ผอนคลายตามแบบฉบับของสปาไดดี รองลงมาคือแสงท่ีสรางเอกลักษณเฉพาะตัว อยางโคมไฟระยาท่ีใหมิติของแสงท่ีนาสนใจ  
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รู้สึกผ่อนคลายตามแบบฉบับของสปาได้ดี	 รองลงมาคือแสงที่

สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 อย่างโคมไฟระย้าที่ให้มิติของแสงที่

น่าสนใจ		

 สี สำหรับสีที่เหมาะสมมากที่สุดในการจัดตกแต่งพื้นที่	 

แสดงสินค้าสปาที่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาด	 ยังคงเป็นสีที่

แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติ	 เช่น	 สีเขียว	 สีน้ำตาล	 โดย

เฉพาะต้องเป็นสีที่มีค่าของสีที่สว่างเพื่อช่วยให้พื้นที่แลดูมี

ขนาดที่กว้าง	 ไม่อึดอัด	 รองลงมาคือสีที่แสดงออกถึงความ

หรูหรา	 เช่น	 สีเงิน	 สีทอง	 สีดำสร้างความรู้สึกถึงการได้รับที่

พิเศษสุด	

 รูปทรง	 พบว่าการเลือกใช้รูปทรงที่เหมาะสมที่สุดใน

การจัดตกแต่งพื้นที่แสดงสินค้าสปาที่มีข้อจำกัดในเรื่องของ

ขนาด	 จำเป็นต้องใช้รูปทรงที่มีความเรียบงายไม่ซับซ้อนอีกทั้ง

ยังมีความทันสมัยอย่างรูปทรงเรขาคณิต	 จะทำให้การจัดวาง

ส่วนต่างๆ	ในพื้นที่มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น	ช่วยให้พื้นที่มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย	 รองลงมาคือ	 รูปทรงที่สะท้อนถึงความ

หรูหรา	เช่น	เครื่องประดับ	เพชร	โคมไฟระย้า	ตามลำดับ	

 

ข้อเสนอแนะ  

	 ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้ทำการศึกษายังพบประเด็นที่	 

น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างมากในการนำไปใช้ในการ

ออกแบบร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการในกลุ่ม

สินค้า	 สปา	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้องการทางด้าน

อารมณ์และจิตใจของลูกค้า	 หากต้องการผลสัมฤทธิ์ทางการ

ตลาดอันสูงสุดควรจะทำการศึกษาต่อยอดในเรื่องของความ

ต้องการทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าให้ลึกซึ้งมาก

ขึ้น	 เพื่อเข้าถึงความต้องการและทำการออกแบบได้อย่าง

ชัดเจน	ตรงใจ	

	 มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า	 เรา	 

ไม่ควรที่จะยึดติดกับแค่	 แสง	 สี	 รูปทรง	 และวัสดุ	 สำหรับ

ผลิตภัณฑ์สปาเท่านั้น	 ควรให้ความสำคัญกับกลิ่นและเสียง

ด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบของสปา	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวความ

คิดในการออกแบบ	บุคลิคภาพของตัวสินค้า	 หรือ	 จุดประสงค์

ทางการตลาดที่ตั้งไว้	
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล 

ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 Participation of People for Coastal Erosion Protection in Kohperd, Lamsing, Chanthaburi 

รุจาพร  ไชยพงษ์
1
,	คมพล		สุวรรณกูฏ

2
,	ทรงธรรม		ไชยพงษ์

3

1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี		

2
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3
นักวิจัยอิสระ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	

บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ในการศึกษานี	้ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชน

ชายฝั่งทะเล	 ตำบลเกาะเปริด	 อำเภอแหลมสิงห	์ จังหวัดจันทบุร	ี และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 การยอมรับผู้นำชุมชน	 และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน	 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น	

ประชาชนในตำบล	 เกาะเปริด	 จำนวนทั้งสิ้น	 216	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า	 (Rating	

scale)	สถิติที่ใช้ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติทดสอบที	 (t	 -	 test	Statistic)	สถิติทดสอบเอฟ	

(F-test	Statistic)	และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่	(Scheffe’s	Test)

	 จากผลการวจิัยพบวา่	1)	ประชาชนมสีว่นรว่มในการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย		มกีารยอมรบั	

ผู้นำชุมชน	และมีการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกันอยู่โดยรวมอยู่ในระดับมาก	2)	ประชาชน		ที่มี	เพศ	อายุ	การศึกษา	

และทีอ่ยูต่า่งกนั	มผีลตอ่การมสีว่นรว่มแตกตา่งกนั	อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ในสว่นของดา้นรายได	้การยอมรบัผูน้ำชมุชน	

และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกันต่างกัน	มีผลต่อการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ :	การมีส่วนร่วม,	การกัดเซาะชายฝั่ง,	การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

Abstracts

	 The	aims	of	this	research	were	to	study	the	participation	of		people	for	coastal	erosion	protection	in	Kohperd,	

Lamsing,	Chanthaburi	and	to	compare	the	participation	of	people	there.	The	sample	consisted	of	216	people	who	lived	

there.The	instrument	was	a	rating	scale	questionnaire.	The	statistics	used	were	frequency,	percentage,	mean,	standard	

deviation,	t-test,	F-test	and	Scheffe’s	method.

	 The	 results	 were	 found	 that	 the	 people	 in	 the	 community	 had	 participated	 for	 the	 coastal	 erosion	 protec-

tion	at	 low	level.The	people	who	were	different	gender,	age,	education	and	living	 location	had	different	participation	 

significantly	 at	 .05	 level	 whereas	 there	 were	 no	 different	 participation	 for	 these	 who	 were	 different	 income, 

community	leader	and	benefit	recognition.				

Keywords :	Participation,	Coastal	Erosion,	Coastal	Erosion	Protection
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บทนำ
	 ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย	 มีความยาวรวมทั้งสิ้น	

ประมาณ	 2,614	 กิโลเมตร	 แบ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย

มีความยาว	 1,660	 กิโลเมตร	 ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม	

17	จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านอันดามันมีความยาว	954	กิโลเมตร	

ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม	 6	 จังหวัด	 ทั้งนี้พื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก	 ประกอบด้วย	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	

จังหวัดจันทบุรี	ชลบุรี	ตราด	และ	ระยอง	รวมทั้งบริเวณชายฝั่ง	 

ทะเลตะวนัออกมเีทอืกเขาจนัทบรุทีอดตวัไปทางตะวนัตกจนจด 

กับเทือกเขาพนมดงรัก	 มีแม่น้ำสายสำคัญ	 ได้แก่	 แม่น้ำ	

จันทบุรี	 แม่น้ำตราด	 แม่น้ำระยอง	 และแม่น้ำประแสร์	 ซึ่งไหล	

ลงสู่ทะเลอ่าวไทย	(วรารัตน์	ตรีธนวัต.	2543	:	3)

	 จากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พบว่าการกัดเซาะอยู่ ในระดับวิกฤติ	 เนื่องจากบางพื้นที่ 	

มีอัตราการ	กัดเซาะมากกว่า	25	 เมตรต่อปี	และมีชายฝั่งทะเล	

จำนวน	30	แหง่ทีป่ระสบปญัหากดัเซาะรนุแรงทีส่ดุของประเทศ	

อาทิเช่น	ชายฝั่ง	ทะเล	เกาะแมว	-	แหลมหญ้า	อำเภอแหลมสิงห์	

จงัหวดัจนัทบรุ	ีชายฝัง่ทะเลมาบตาพดุ	อำเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	

เป็นต้น

	 พื้นที่ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ 

อยู่ ในระดับวิกฤติ	 และส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณนั้น	

โดยตรง	 คือแนวชายฝั่งของตำบลเกาะเปริด	 อำเภอแหลมสิงห์	

จงัหวดัจนัทบรุ	ีโดยพบการกดัเซาะระดบัวกิฤต	ิในบรเิวณชมุชน	

บรเิวณบา้นเกาะเปรดิ	หมูท่ี	่1	หมูท่ี	่2	หมูท่ี	่3	บา้นปากคลอง	หมูท่ี	่

6	และบ้านคลองหก	หมู่ที่	7	ตำบลเกาะเปริด	อำเภอแหลมสิงห์		

จังหวัดจันทบุรี	 เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล	และชายฝั่ง 

ดงักลา่วมอีตัราการถกูกดัเซาะชายฝัง่อยูใ่นระดบัวกิฤตเินือ่งจาก 

ชายฝั่งของชุมชนดังกล่าวมีลักษณะยื่นออกไปในทะเลมากกว่า

บริเวณอื่นๆ	ของอำเภอแหลมสิงห์		จังหวัดจันทบุรี	ทำให้ผู้นำ 

ชมุชนทำการชกัชวนประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีค่วามดแูลรว่มมอืกนั 

แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหลากหลายประการ	 เช่น	 มีการ

นำหินมาทิ้งเป็นขอบคันนาเพื่อป้องกันที่ดินของตนเอง	 หรือ 

สร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งเป็นช่วงๆ	 การใช้ไม้ไผ่ปัก 

แล้วใช้ยางรถยนต์สวมไว้บ้างเป็นแห่ง	 จากวิธีป้องกันต่างๆ 

กไ็มส่ามารถแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลไดอ้ยา่งยัง่ยนื	

แต่สามารถชะลอ	 การกัดเซาะชายฝั่งให้ช้าลง	 (กรมทรัพยากร	

ทางทะเลและชายฝั่ง.	ออนไลน์.		2553)		

	 แต่เมื่อปัญหากันกัดเซาะชายฝั่งได้ขยายพื้นที่กว้างขึ้น 

ทำให้ผู้นำชุมชนได้ลุกขึ้นมาปลุกระดมให้ประชาชนหันมา 

ตระหนักถึงผลกระทบที่ได้รับจากการกัดเซาะชายฝั่ง	 และหา 

วิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยความสามารถของชุมชนเอง 

ซึ่งจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้โดยเริ่มจากการ 

ชักชวนให้ประชาชนมารับฟังถึงผลกระทบที่ประชาชนได้รับ		

เช่น	 สถานีสูบน้ำของกรมชลประทาน	 และบ้านเรือนประชาชน

เกิดการพังทลาย	 คันนากุ้งถูก	 กัดเซาะจนขาด	 รวมทั้งปัญหา 

การจับสัตว์น้ำบริเวณแนวชายฝั่งน้ำตื้นได้ลดน้อยลงเป็นต้น 

ตลอดจนทางผู้นำชุมชนได้เรียนเชิญให้นักวิชาการมาถ่ายทอด 

ความรู้ให้กับประชาชนให้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการ 

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	 จนสามารถปลุกจิตสำนึกการ	

อนุรักษ์ชายฝั่งให้กับประชาชน	 ส่งผลให้เกิดการรวมตัวเพื่อ	

จัดตั้งกลุ่มเพื่ออนุรักษ์แนวชายฝั่งในบริเวณบ้านเกาะเปริด 

หมู่ที่ 	 1	 หมู่ที่ 	 2	 หมู่ที่ 	 3	 บ้านปากคลอง	 หมู่ที่ 	 6	 และ	

บ้านคลองหก	 หมู่ที่	 7	 ตำบลเกาะเปริด	 อำเภอแหลมสิงห์ 

จังหวัดจันทบุรี	 โดยมีกิจกรรมการป้องกันเพิ่มขึ้นอีกหลาย	

ประการ	เชน่	ปลกูปา่ชายเลนในวนัสำคญัตา่งๆ	ทำการปรบัปรงุ	

กำแพงไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลอย่าง 

สม่ำเสมอทุกปีเนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ผุพังง่าย	

จำเป็นต้องทำการซ่อมแซมอยู่เสมอ	เป็นต้น		

	 ความสามารถในการจัดการป้องกันชายฝ่ังของประชาชน 

ตลอดจนความตั้งใจ	 และความกระตือรือร้นในการเข้ามามี 

ส่วนร่วมของประชาชนบ้านเกาะเปริด	หมู่ที่	1	หมู่ที่	2	หมู่ที่	3	

บา้นปากคลอง	หมูท่ี	่6	และบา้นคลองหก	หมูท่ี	่7	ตำบลเกาะเปรดิ		

อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	ทำให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจ	

ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการ 

กัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	 ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	 ตำบล	

เกาะเปริด	อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	

โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 การยอมรับผู้นำชุมชน	 และ 

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน

วิธีการดำเนินงานวิจัย
การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ประชาชนที่ 

อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีบริเวณติดชายฝั่งทะเลซึ่งประกอบด้วย 

ประชาชนบ้านเกาะเปริด	หมู่ที่	1	หมู่ที่	2	หมู่ที่	3	บ้านปากคลอง	

หมู่ที่	 6	 และบ้านคลองหก	 หมู่ที่	 7	 ตำบลเกาะเปริด	 อำเภอ	

แหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 จำนวนทั้งสิ้น	 599	 คน	 (องค์การ	

บริหารส่วนตำบลเกาะเปริด.	2554	:	4)

รุจาพร  ไชยพงษ์
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 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่	 ประชาชนที่ 

อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีบริเวณติดชายฝั่งทะเลซึ่งประกอบด้วย 

ประชาชนบ้านเกาะเปริด	หมู่ที่	1	หมู่ที่	2	หมู่ที่	3	บ้านปากคลอง	

หมู่ที่	 6	 และบ้านคลองหก	 หมู่ที่	 7	 ตำบลเกาะเปริด	 อำเภอ	

แหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 จำนวนทั้งสิ้น	 216	 คน	 จากตาราง 

สำเรจ็รปูคำนวณหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของตารางของเครซี	่

และมอรแ์กน	(R.V.Krejcie	&	D.W.Morgan)	(ธานนิทร	์ศลิปจ์าร.ุ	

2550	:	51)	และวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	(Stratified	random	

sampling)	จะได้จำนวนประชากรแต่ละตำบล

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 เป็นแบบ	

สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	แบ่งออกเป็น	4	ตอน	ดังนี้

 ตอนที่ 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล	

ลักษณะแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ	จำนวน	5	ข้อ

 ตอนที่ 2	 เป็นแบบสอบถามการยอมรับผู้นำชุมชน	

จำนวน	10	ข้อ

  ตอนที่ 3	 เป็นแบบสอบถามการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ 

รบัจากการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลในชมุชนชายฝัง่ทะเล 

จำนวน	10	ข้อ

 ตอนที่  4	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจำนวน	

20	ข้อ

 1. การสร้างเครื่องมือใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเป็น	

แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	7	ขั้นตอน	ดังนี้

				 	 1.1	 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกำหนด	

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 		 1.2	 ศกึษาทฤษฎ	ีแนวคดิ	เอกสารตำราและงานวจิยั	

ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการ	

กดัเซาะชายฝัง่ทะเล	รวมทัง้สมัภาษณผ์ูม้ปีระสบการณเ์กีย่วขอ้ง 

กบัการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล	เพือ่เปน็แนวทางในการ	

สร้างข้อคำถาม	 โดยผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อ 

ให้มีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ที่ตั้งไว้

	 	 1.3	 กำหนดประเดน็และขอบเขตของการวจิยัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนใน	 การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ

ศึกษา

	 	 1.4	 ดำเนินการสร้างแบบสอบถาม

	 	 1.5	 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	จำนวน	5	ท่าน	และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความสมบรูณถ์กูตอ้งของแบบสอบถาม	เพือ่พจิารณา	

ตรวจสอบความเที่ยงตรง	 ความครอบคลุมเนื้อหาและความ 

ถูกต้องในสำนวนภาษา	 แล้วนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษา	

วิทยานิพนธ์

	 	 1.6	 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้ผ่านการแก้ไขจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วไปทดลอง 

ใช้	 (Try	 -	out)	กับประชากรที่มีความคล้ายคลึงกับประชากรที่	

ทำการศึกษาที่หมู่ที่	16	บ้านเกาะแมว	ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์		

อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	30	คน	แล้วนำข้อมูล 

จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบ 

สอบถาม	 (Reliability)	 ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	

(Alpha	Coefficient)	ของครอนบาค	(Conbach.1990	:	202-204)	

ปรากฏผลได้ค่าเท่ากับ	0.94

	 	 1.7	 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข	และผ่านการ	

ตรวจสอบความเชื่อมั่นจนสมบูรณ์แล้ว	 ไปใช้ในการเก็บข้อมูล	

กลุ่มตัวอย่างต่อไป

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 2.1	 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม	 ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ของ	

คำตอบ	หาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	แล้วนำเสนอเป็นตารางประกอบ	

ความเรียง

	 	 2.2	 การวเิคราะหก์ารยอมรบัผูน้ำชมุชน	และการรบัรู	้

ประโยชนใ์นการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลในชมุชนชายฝัง่	 

ทะเล	วเิคราะหโ์ดยการการแจกแจงความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละของ	

ความถี่	แล้วนำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง

	 		 2.3	 การวเิคราะหร์ะดบัการมสีว่นรว่มของประชาชน 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล

ในภาพรวมรายด้านและรายข้อ	 ใช้สถิติเชิงพรรณนาเช่นกัน	

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

แล้วเสนอ	เป็นตารางประกอบความเรียง	

	 	 2.4	 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	

ปจัจยัสว่นบคุคลดา้นเพศ	โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแตกตา่งดว้ย	

สถติทิดสอบท	ี(t	-	test	Statistic)	และจำแนกตามอาย	ุการศกึษา	

รายได้	และที่อยู่	วิเคราะห์ความแตกต่างด้วย	สถิติทดสอบเอฟ	

(F-test	 Statistic)	 ในกรณีที่พบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม 

จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ	่ (Scheffe’s	

Test)	แล้วเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง

 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 3.1	 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	

รุจาพร  ไชยพงษ์
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การศึกษา	 รายได้	 และที่อยู่	 ใช้สถิติพื้นฐาน	 หาค่าร้อยละ 

(Percentage)	และค่าเฉลี่ย	(X)		

	 		 3.2	 การยอมรับผู้นำชุมชนและการรับรู้ประโยชน์ 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล 

ใช้สถิติพื้นฐานหาค่าความถี่	 (Frequency)	 และค่าร้อยละ 

(Percentage)

	 	 3.3	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเลใช้สถิติพื้นฐาน	

หาค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และจัดกลุ่ม	

คะแนนโดยเทียบกับเกณฑ์เป็น	5	ระดับ

	 		 3.4	 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล 

จำแนกตาม	 เพศ	 การยอมรับผู้นำชุมชน	 และการรับรู้ 

ประโยชน์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	 วิเคราะห์โดย	

การใช้สถิติทดสอบที	(t	-	test	Statistic)

	 		 3.5	 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล 

จำแนกตาม	 อายุ	 การศึกษา	 รายได้	 และที่อยู่	 วิเคราะห์โดย	

การใช้สถิติทดสอบเอฟ	(F-test	Statistic)	

	 		 3.6	 ในกรณีที่พบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม 

จะวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกตา่งเปน็	รายคูด่ว้ยวธิ	ีเชฟเฟ	่

(Scheffe’s	Test)	แล้วเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง

สรุปผลการวิจัย
	 จากการวิจัยครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้

	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคล	ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ	

64.4	เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	64.4	มีอายุมากกว่า	41-50	ปี 

คิดเป็นร้อยละ	 50.5	 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา	 คิดเป็น	

รอ้ยละ	35.6	มรีายได	้50,001-100,000	บาท	คดิเปน็รอ้ยละ	54.6	

และคิดเป็นร้อยละ	31.5	มีที่อยู่	บ้านปากคลอง	หมู่ที่	6	

	 2.	 การยอมรับผู้นำชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	 

อำเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 ประชาชนยอมรับ	

ผู้นำชุมชน	ในระดับการยอมรับมาก	คิดเป็นร้อยละ	87.50	

	 3.	 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกันการ 

กัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	 ของชุมชนชายฝั่ง	

ทะเล	ตำบลเกาะเปริด	อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	พบว่า	

ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกันการกัดเซาะ	

ชายฝั่งทะเล	ในระดับมาก	คิดเป็นร้อยละ	82.90

	 4.	 การมสีว่นรว่มของชมุชนชายฝัง่ทะเล	ตำบลเกาะเปรดิ		

อำเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 จำแนกตามด้านรวมพบว่า 

ประชาชนมสีว่นรว่มของชมุชนฝัง่ทะเล	โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย		

(X	=	2.46)	เมื่อวิเคราะห์จำแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการมี	

ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา	 (X	=	2.66)	

อยู่ในระดับ	 ปานกลาง	 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ	

ประเมินผลโครงการ	 (X	 =	 2.53)	 อยู่ในระดับ	 ปานกลาง	 และ	

การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน	 (X	 =	 2.44)	

อยู่ในระดับน้อย

	 5.	 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล 

ตำบลเกาะเปริด	อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	โดยจำแนก	

ตามปจัจยัสว่นบคุคล	การยอมรบัผูน้ำ	และการรบัรูถ้งึประโยชน	์

ที่ได้รับจากการป้องกัน

	 	 5.1	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยจำแนกตามเพศ	พบว่า	

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	แตกต่างกัน	

	 	 5.2	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยจำแนกตามอายุ	 พบว่า		

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน

	 	 5.3	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยจำแนกตามการศึกษา	

พบว่า	 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมใน 

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	

แตกต่างกัน

	 	 5.4	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสงิห	์จงัหวดัจนัทบรุ	ีโดยจำแนกตาม	รายได	้พบวา่	

ประชาชนที่มีระดับรายได้ต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการ 

กัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ไม่แตกต่างกัน

	 	 5.5	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	โดยจำแนกตาม	ที่อยู่	พบว่า		

ประชาชนทีม่ทีีอ่ยูข่องครอบครวัตา่งกนั	มสีว่นรว่มในการปอ้งกนั 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน

	 	 5.6	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	 โดยจำแนกตาม	การยอมรับ	

ผู้นำชุมชน	พบว่า	 ประชาชนที่มีการยอมรับผู้นำชุมชนต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชน	

ชายฝั่งทะเล	ไม่แตกต่างกัน

รุจาพร  ไชยพงษ์
  
 คมพล  สุวรรณกูฏ   ทรงธรรม  ไชยพงษ์
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	 	 5.7	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	

อำเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยจำแนกตาม	 การรับรู้ถึง	

ประโยชน์	พบว่า	ประชาชนที่มีการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก

การปอ้งกนัตา่งกนั	มสีว่นรว่มในการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่

ทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเลไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
	 จากการวิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	

ตำบลเกาะเปริด	 อำเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 ผู้วิจัยได้ 

อภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย	ดังนี้ดังนี้	

 1. ระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการปอ้งกนั 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบล 

เกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อภิปรายผล 

ได้ดังนี้

	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ระดับการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชน	

ชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้วิธี	

และระบบทางการบริหาร	 (Administration	 and	 Method)		

ในการระดมความร่วมมือ	 โดยใช้กฎหมาย	 ระเบียบแบบแผน	

เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ	 ซึ่งผลของความร่วมมือยังไม่มี

ระบบใดดีที่สุดในเรื่องการใช้บริหาร	 เพราะธรรมชาติของคนถ้า	

ทำงานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใครบังคับก็จะทำงาน 

ด้วยความรัก	 แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบาย 

และความจำเป็นของรัฐ	 เพราะการใช้ระบบบริหารเป็นการให้

ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวัง	

ผลประโยชน์	(ยุพาพร		รูปงาม.	2545	:		8-9)	ดังนั้นประชาชน	

จึงมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	

ทะเล	ในชุมชนชายฝั่งทะเล	ตำบลเกาะเปริด	อำเภอแหลมสิงห์	

จังหวัดจันทบุรี	 อยู่ในระดับน้อยเพราะว่าเกิดจากการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งที่ใช้ระบบบริหารนั่นเอง	 ซึ่งไม่ได้เกิดจาก 

ความสมัครใจของประชาชนจึงทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	 อยู่ในระดับน้อย	 ดังที่	

นางสาวก้อย	(นามสมมุติ)	ให้สัมภาษณ์ว่า	“ประชาชนในหมู่ที่	1	

หมูท่ี	่2	และหมูท่ี	่3	เปน็เจา้ของนากุง้	ภาคเอกชนเขา้มาชว่ยเหลอื	

ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องทำอะไร	ส่วนหมู่ที่	7	บ้านคลอง	6	พื้นที่นี้	

ไม่มีพื้นที่นากุ้ง	 ประชาชนก็ร่วมมือช่วยกันป้องกันแต่เนื่องจาก	 

ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานจึงชะลอการทำ	 แต่เมื่อมี 

เงินบริจาคมาก็เริ่มทำกันอีกครั้ง	 จึงทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับน้อย”

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่ง 

ทะเล โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  การยอมรับ 

ผูน้ำชมุชน และการรบัรูถ้งึประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการปอ้งกนั 

อภิปรายผลได้ดังนี้

  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล

	 	 1)	 เพศ

	 	 จากการวิจัย	พบว่า	ประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล	

ทีม่เีพศตา่งกนั	มสีว่นรว่มในการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล	

แตกตา่งกนั	พบวา่	ประชาชนในชมุชนชายฝัง่ทะเลทีม่เีพศตา่งกนั 

มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ	 .05	 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้างต้น	

ซึ่งสอดคล้องกับ	สมหมาย	กิตยากุล	(2542	:	บทคัดย่อ)	ศึกษา 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สรวย	 จังหวัดเชียงราย	 ผลการศึกษา	

พบว่า	 เพศชายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสรวย 

มากกว่าเพศหญิง	 แสดงว่าเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำสรวยต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของสถิติ 	

ทั้งนี้อาจอธิบายว่า	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการ 

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลในชุมชนชายฝั่ งทะเล	

แตกต่างกัน	 แสดงให้เห็นว่าเพศ	 ในสังคมไทย	 เพศชายและ 

เพศหญิงมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต่างกัน	 เนื่องจาก 

สงัคมไทยมแีนวโนม้จะอบรมเลีย้งดเูพศหญงิใหม้คีวามออ่นโยน 

สุภาพเรียบร้อย	 โครงสร้างทางกาย	 และจิตใจลักษณะนี้ย่อม	

ส่งผลต่อบุคลิกภาพ	 เจตคติ	 แนวคิดและพฤติกรรมของเพศ	

ทัง้สอง	ดงันัน้	เพศทีแ่ตกตา่งกนันา่จะมบีทบาททีแ่ตกตา่งกนัดว้ย 

ดังแนวคิดของสมควร	 	 สุรภพพิศิษฐ์	 (2542	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่มี 

แนวความคิดว่าเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสที่จะเข้ามีส่วนร่ว

มตา่งกนั	โดยทีส่งัคมไทยมคีา่นยิมวา่	ผูช้ายตอ้งเปน็ผูน้ำผูห้ญงิ	

ต้องเป็นผู้ตาม	กิจกรรมเพื่อส่วนรวมมักเป็นเรื่องของผู้ชาย	

	 	 2)	 อายุ

	 	 จากการวิจัย	พบว่า	ประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล

ทีม่อีายตุา่งกนั	มสีว่นรว่มในการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 

แตกตา่งกนั	พบวา่	ประชาชนในชมุชนชายฝัง่ทะเลทีม่อีายตุา่งกนั 

มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ	 .05	 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้างต้น	

ซึ่งสอดคล้องกับ	 สุรยุทธ	 	 หลิมตระกูล	 (2544	 :	 บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมประชาชนใน	

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชนบ้าน	

หว้ยสะพาน	ตำบลหนองโรง	อำเภอพนมทวน	จงัหวดักาญจนบรุ	ี

พบว่า	 ผู้ที่มีอายุมากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย	 แสดงว่าอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการ 

รุจาพร  ไชยพงษ์
  
 คมพล  สุวรรณกูฏ   ทรงธรรม  ไชยพงษ์
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อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของสถิติ	ทั้งนี้	

อาจอธิบายได้ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มี

อายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ในชุมชนชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน	 ดังที่นายบอย	 (นามสมมุติ)	

ประชาชนหมู่บ้านปากคลอง	 หมู่ที่	 6	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 “อายุ	

ในสังคมทั่วๆ	 ไป	 ผู้ที่มีอายุมากกว่ามีโอกาสที่จะได้พบเห็น	

ประสบการณ์ต่างๆ	 และมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย	 ในสังคมไทยผู้อาวุโสกว่ามักจะได้รับ	

ความเชื่อถือ	ได้รับการคัดเลือกเข้ามาบริหารจัดการในกิจกรรม

ของส่วนร่วมในชุมชนเสมอ”	

	 	 3)	 การศึกษา

	 	 จากการวิจัย	พบว่า	ประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล

ทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั	มสีว่นรว่มในการปอ้งกนัการกดัเซาะ 

ชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนในชุมชน	

ชายฝัง่ทะเลทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั	มสีว่นรว่มในการปอ้งกนั	

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 

.05	 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้างต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 สุรยุทธ		

หลิมตระกูล	(2544	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อการมีส่วนร่วมประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 : 

ศึกษาเฉพาะกรณีป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน	 ตำบลหนองโรง	

อำเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี	พบว่า	ผู้ที่มีการศึกษามาก

มสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่ไมม้ากกวา่ผูท้ีม่กีารศกึษา 

น้อย	 แสดงว่าอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าไม้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของสถิติ	 ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า	

การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนเราเกิดการพัฒนาทั้งในด้าน	

ร่างกายและจิตใจ	การศึกษาเป็นการพัฒนาคนในด้านกายภาพ	

อารมณ	์และสตปิญัญา	เพือ่ใหม้คีวามมัน่คงทางอารมณ	์ความคดิ	

ความประพฤตดิ	ีมคีวามรู	้มคีวามเฉลยีวฉลาดและมวีจิารณญาณ	

คนในชนบทมักยกย่องและปฏิบัติตามผู้ที่มีความรู้มากกว่า 

โดยปกติคนได้รับการศึกษาสูงย่อมมีความรู้ความเข้าใจใน 

เรือ่งราวสว่นใหญม่ากกวา่คนทีไ่ดร้บัการศกึษาตำ่	ดงัแนวคดิของ	

สมควร		สุรภพพิศิษฐ์	 (2542	:	บทคัดย่อ)	ที่มีแนวความคิดว่า 

การศึกษานั้นมีส่วนร่วมให้เกิดความคิด	 รู้จักตนเอง	 รู้จักชีวิต	

เขา้ใจสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	ทำใหค้นมสีว่นรว่มอยูด่ว้ยดว้ยดขีึน้ 

คนในชนบทมกัยกยอ่งคนทีม่คีวามรูค้าดการณเ์หตกุารณต์า่งๆ	

ได้กว้างกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย	

	 	 4)	 รายได้

	 	 จากการวิจัย	พบว่า	ประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล	

ที่มีรายได้ต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเลแตกต่างกัน	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนในชุมชนชายฝั่ง 

ทะเลทีม่รีะดบัรายไดต้า่งกนัมสีว่นรว่มในการปอ้งกนัการกดัเซาะ 

ชายฝั่งทะเลในไม่แตกต่างกัน	 จึงปฏิเสธสมมติฐานข้างต้น	

ซึ่งสอดคล้องกับ	 สรศักดิ์	 จันทร์สว่าง	 (2546	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ 

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของราษฎร	

ในการอนรุกัษป์า่ชมุชนบา้นวงักะ	ตำบลหนองล	ูอำเภอสงัขละบรุ	ี

จงัหวดักาญจนบรุ	ีจากการศกึษาพบวา่รายไดไ้มม่คีวามสมัพนัธ์

หรอืไมม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่มของราษฎรในการอนรุกัษป์า่ชมุชน 

บ้านวังกะ	 ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า	 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน	

มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชน 

ชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน	ดังที่นายโชค	(นามสมมุติ)	ประชาชน	

หมู่บ้านปากคลอง	 หมู่ที่	 6	 ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า	 “ประชาชนที่มี 

รายไดต้า่งกนักม็สีว่นรว่มในการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 

ในชุมชนชายฝั่งทะเลได้เท่ากัน	 เนื่องจากการมีส่วนร่วมนั้น 

ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนำเงินของตัวเองไปลงทุนซื้อของ

หรืออุปกรณ์ต่างๆ	 แต่ในเรื่องของการใช้เงินนั้นก็เป็นส่วนของ 

เงินงบประมาณของอบต.	มากกว่าจะเป็นเงินของผู้นำเอง	และ	

ในบางพื้นที่	ก็มีภาคเอกชนในเรื่องนี้อยู่แล้ว	จึงทำให้ประชาชน

ที่มีรายได้ต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

ทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเลไม่แตกต่างกัน”

	 	 5)	 ที่อยู่

	 	 จากการวิจัย	พบว่า	ประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล	

ที่มีที่อยู่ของครอบครัวต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการ	

กัดเซาะชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชน

ในชุมชนชายฝั่งทะเลที่มีที่อยู่ของครอบครัวต่างกัน	 มีส่วนร่วม 

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแตกต่างกันอย่างมี	

นยัสำคญัทีร่ะดบั	.05	จงึยอมรบัสมมตฐิานขา้งตน้	ซึง่ขดัแยง้กบั	

สวุชิาณ		สวุรรณาคะ	(2552	:	บทคดัยอ่)	ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิล	

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่า	

ชุมชนเทือกเขาทะลาย	 เขตตำบลนายายอามและตำบลวังใหม่	

อำเภอนายอาม	จังหวัดจันทบุรี	ผลการศึกษา	พบว่า	ประชาชน	

ที่มีภูมิลำเนา	 ต่างกัน	 มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและอนุรักษ์ป่า

ชุมชนโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05	 ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า	 ประชาชนที่มีที่อยู่ของครอบครัว	

ต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลใน	

ชุมชนชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน	 จากการสัมภาษณ์	 นางสาวรุ้ง	

(นามสมมตุ)ิ	ประชาชนหมูบ่า้นคลองหก	หมูท่ี	่7	ใหส้มัภาษณว์า่	

“ประชาชนอาศัยอยู่กันคนละพื้นที่	 และแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหา	

มากนอ้ยไมเ่ทา่กนั	เชน่	หมูบ่า้นคลองหก	หมูท่ี	่7	ประชาชนจงึม ี

ส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชน	

มากที่สุด	 เนื่องจากบริเวณมีพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเล	

จึงไม่มีพื้นที่ทำนากุ้ง	 ซึ่งทำให้การกัดเซาะมีอัตราสูงกว่า	

บริเวณอื่น	 และได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ต่อเนื่อง 

อีกทั้งยังไม่มีภาคเอกชนลงมาช่วยเหลือเหมือนพื้นที่อื่น	 จึง 

ทำให้ประชาชนและผู้นำครัวเรืองต้องทำการป้องกันแบบ 

รุจาพร  ไชยพงษ์
  
 คมพล  สุวรรณกูฏ   ทรงธรรม  ไชยพงษ์
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ภูมิปัญญาชาวบ้านเท่าที่ทางประชาชนจะทำได้ได้แก่กำแพง

ไม้ไผ่มาปัก	 แล้วเอายางรถยนต์สวมเพิ่มความแข็งแรง	 และ 

เป็นการดักตะกอนดินทรายไว้ให้ตกตะกอนหลังกำแพงไม้ไผ่	

ซึ่งได้งบช่วยเหลือจากจังหวัด	 รวมทั้งหาได้เองตามธรรมชาติ	

และลงแรงช่วยกันปักไม้ไผ่เป็นแนว	จึงทำให้ประชาชนที่มีที่อยู่	

ของครอบครัวต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะ 

ชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน”

  2.2 การยอมรับผู้นำชุมชน

	 	 จากการวิจัย	 พบว่า	 การยอมรับผู้นำชุมชน	พบว่า 

ประชาชนในชมุชนชายฝัง่ทะเลทีม่กีารยอมรบัผูน้ำชมุชนตา่งกนั 

มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน 

ผลการศกึษา	พบวา่	ประชาชนทีม่กีารยอมรบัผูน้ำชมุชนตา่งกนั 

มสีว่นรว่มในการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลไมแ่ตกตา่งกนั 

อย่าง	 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 โกสิทธิ์		

นิลรัตน์	(2547	:	บทคัดย่อ)	ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

ของราษฎรในโครงการกำแพงไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกร่อน	

ของดินชายฝั่งทะเลบ้านสีล้ง	 ตำบลคลองด่าน	 อำเภอบางบ่อ	

จงัหวดัสมทุรปราการ	ผลการศกึษา	พบวา่	ราษฎรทีม่กีารยอมรบั	

ผูน้ำแตกตา่งกนัทำใหม้สีว่นรว่มของราษฎรไมแ่ตกตา่งกนั	ทัง้นี	้

อาจอธิบายได้ว่า	 ประชาชนที่มีการยอมรับผู้นำชุมชนต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในชุมชน 

ชายฝั่งทะเลไม่แตกต่างกัน	 จากการสัมภาษณ์นายโบ้ท	

(นามสมมุติ)	 ประชาชนบ้านเกาะเปริดหมู่ที	่ 1	 ให้สัมภาษณ์ว่า		

“ในเรื่องของการยอมรับผู้นำชุมชนนั้น	 ในหมู่บ้านของเรามีการ

ยอมรับผู้นำชุมชนอยู่แล้ว	 และเมื่อนำผู้นำชุมชนจะดำเนินงาน	

หรอืโครงการใดๆ	ในพืน้ที	่ประชาชนในหมูบ่า้นกใ็หค้วามรว่มมอื 

ดว้ยดเีปน็เรือ่งปกต	ิจงึทำใหป้ระชาชนทีม่กีารยอมรบัผูน้ำชมุชน 

ต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลใน	

ชุมชนชายฝั่งทะเลแตกไม่ต่างกัน”	

  2.3 การรบัรูถ้งึประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการปอ้งกนั 

  จากการวจิยั	พบวา่	ประชาชนในชมุชนชายฝัง่ทะเลที่

มกีารรบัรูถ้งึประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการปอ้งกนัตา่งกนั	มสีว่นรว่ม	

ในการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลแตกตา่งกนัผลการศกึษา 

พบว่า	 ประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเลที่มีการรับรู้ถึงประโยช

น์ที่ได้รับจากการป้องกันต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการ	

กดัเซาะชายฝัง่ทะเล	ไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	

ซึง่สอดคลอ้งกบั	โกสทิธิ	์	นลิรตัน	์(2547	:	บทคดัยอ่)	ศกึษาปจัจยั	

ทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่มของราษฎรในโครงการกำแพงไมไ้ผเ่พือ่

ป้องกันการกร่อนของดินชายฝั่งทะเลบ้านสีล้ง	ตำบลคลองด่าน	

อำเภอบางบ่อ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ผลการศึกษา	 พบว่า 

ราษฎรได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	 ประชาชนที่มีการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการป้องกันต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะ 

ชายฝั่งทะเลในชุมชนชายฝั่งทะเล	 ไม่แตกต่างกัน	 จากการ	

สัมภาษณ์นายโบ้ท	 (นามสมมุติ)	 ประชาชนบ้าน	 เกาะเปริด 

หมู่ที่	 1	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 “ประชาชนที่มีการรับรู้ถึงประโยชน์ที ่

ไดร้บัจากการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ทะเลทีส่งูเหมอืนกนันัน้ 

ก็จะทำให้ปะส่วนร่วมในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลใน

ชุมชนชายฝั่งทะเลมากเช่นกันด้วย”

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 1.1	 รัฐบาลควรกำหนดนโยบายการสร้างงานเก่ียวกับ 

การป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลให้กับผู้นำชุมชนชายฝ่ังทะเล	

เพื่อผู้นำชุมชนจะถือนำไปปฏิบัติกับพื้นที่ของตนเอง	 และเป็น

การสร้างความศรัทธาแก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของการ

ยอมรับผู้นำชุมชนของชุมชนตนเองเพิ่มมากขึ้น

	 	 1.2	 รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับ

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

ทะเล	เพือ่เปน็การยำ้เตอืนใหป้ระชาชนมคีวามรู	้ความเขา้ใจและ	

ดำเนินกิจกรรมในการป้องกันชายฝั่งอย่างแท้จริง

	 	 1.3	 รัฐบาลควรกำหนดนโยบายการป้องกันและ 

การแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ระดบัประเทศและระดบัพืน้ที่

อยา่งจรงิจงั	เพือ่ทีห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูน้ำในแตล่ะชมุชน 

จะถือนำไปปฏิบัติและนำไปร่วมมือกันป้องกันชายฝั่งให้พัฒนา	

ดียิ่งขึ้น	อีกทั้งเพื่อเป็นสร้างการชักจูงให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ชุมชนในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วย

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

	 	 2.1	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์โดย 

ผ่านผู้นำชุมชน	 และควรส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชนให้ 

ชกัจงูประชาชนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการวางแผน	บรหิารจดัการ	

ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	 ให้มากยิ่งขึ้น	 เพราะ	

ประชาชนชมุชนชายฝัง่ทะเล	ตำบลเกาะเปรดิ	อำเภอแหลมสงิห	์

จังหวัดจันทบุรี	มีการยอมรับผู้นำชุมชนอยู่ในระดับสูง

	 	 2.2	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม	 สนับสนุน 

โดยการจดัฝกึอบรมหลกัสตูรดา้นการปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่ 

ทะเลให้มากขึ้น	 เพื่อประชาชนจะได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	 และสร้างจิตสำนึกให้	

ประชาชนเกิดความรู้	 ความเข้าใจด้านการป้องกันมากขึ้น	 ซึ่ง	

จะส่งผลดีต่อการป้องกันป่าชายเลน	ได้เป็นอย่างดี

	 	 2.3	 หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง 

และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ	

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	ให้สอดคล้องกับความต้องการ	

และบริบทชุมชนนั้น	 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดเห็นความ	
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สำคัญของปัญหา	 และพร้อมที่จะร่วมมือกันป้องกันและพัฒนา

ชุมชนไปพร้อมๆ	กัน

 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

	 	 3.1	 ควรทำการวิจัยลักษณะเดียวกันนี้ 	 ในเชิง	

คุณภาพ	 กับคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน	

เขตทีร่บัผดิชอบชายฝัง่ทะเล	ตำบลเกาะเปรดิ	อำเภอแหลมสงิห	์

จังหวัดจันทบุรี

	 	 3.2	 ควรทำการศึกษาวิจัยลักษณะเดียวกันนี้

โดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	

พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่	 หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน	

ตำบล	 สมาชิกสภาเทศบาล	 ว่ามีส่วนร่วมในการป้องกันการ	

กัดเซาะชายฝั่งทะเล	ในฐานะของผู้นำชุมชน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

A Development of Computer-Assisted Instruction Lesson on Data for Prathomasuksa 3 Students

อัญชัญ วงศ์จำปา
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	1)	พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	วิชา	คอมพิวเตอร์	เรื่อง	ข้อมูล	สำหรับนักเรียน	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	2)	ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา	

คอมพิวเตอร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	และ		

4)	ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 เครื่องมือในการวิจัยมี	2	ฉบับ	คือ	1)	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	วิชา	คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	ข้อมูล	สำหรับนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	3	2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

	 กลุม่ตวัอยา่ง	ไดแ้ก	่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่	3	โรงเรยีนวดัเขาวงกตรจุริวงศารามฯ	ตำบลเขาวงกต	อำเภอแกง่หางแมว	

จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	15	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา	คอมพิวเตอร์	เรื่อง	ข้อมูล	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	

มีประสิทธิภาพ	80.67/82.00	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	80/80

	 2)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา	คอมพิวเตอร์	เรื่อง	ข้อมูล	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผล	

เท่ากับ	0.56	ซึ่งมีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า	0.5

	 3)	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา	คอมพิวเตอร์เรื่อง	ข้อมูล	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4)	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 วิชา	 คอมพิวเตอร์เรื่อง	 ข้อมูล	 มีความคงทนในการ	

เรียนรู้

คำสำคัญ :	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน			คอมพิวเตอร์			ข้อมูล
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Abstract

	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 1)	 to	 develop	 a	 computer-assisted	 instruction	 (CAI)	 lesson	 on	 data	 for 

Prathomsuksa	3	students,	2)	to	study	the	effectiveness	of	the	lesson,	3)	to	compare	the	learning	achievement	of	the	

students	before	and	after	learning		through	the	lesson,	and	4)	to	study	learning	retention	of		students.

	 The	research	tools	comprised	1)	a	CAI	lesson	on	Data	for	Prathomsuksa	3	students	and	2)	a	learning	achieve-

ment	test.

	 The	sample	of	this	study	was	15	Prathomsuksa	3	students	of	Watkhaowongkotruchirawongsaram	School,	Tambon	

Khaowongkot,	Amphur	Kaenghangmaeo,	Chanthaburi	Province.	They	were	all	chosen	by	the	cluster	random	sampling	

method.

	 The	findings	were	as	follows:

	 1.	 The	CAI	lesson	on	Data	for	Prathomsuksa	3	students	had	effeciency	at	80.67/82.00	which	was	higher	than	

the	80/80	standard.

	 2.	 The	CAI	lesson	on	Data	for	Prathomsuksa	3	students	had	the	effectiveness	at	0.56	which	was	higher	than	

the	0.5	standard.

	 3.	 The	learning	achievement	of	the	students	after	the	lesson	was	higher	at	0.05	level	than	before	the	lesson.

	 4.	 The	students	had	higher	learning	retention.

Keywords : Computer-Assisted	Instruction	/	Computer	/	Data
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บทนำ
	 การศกึษาเปน็กระบวนการเรยีนรูท้ีม่คีวามสำคญัในการ 

พัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความสามารถที่จะเสาะแสวงหา 

ความรู้ในยุคสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

วิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษาของประเทศให้มคีวาม

เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว	 แม้ว่าวิชาคอมพิวเตอร์จะได้รับ 

การบรรจไุวใ้นหลกัสตูรของทกุชว่งชัน้	แตพ่บวา่การจดัการเรยีน 

การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนยังไม่ประสบความสำเร็จ 

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 เห็นได้จากการศึกษาการจัดการเรียน 

การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

จันทบุรี	เขต	1	พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาที	่3	ปกีารศกึษา	2552	อยูใ่นระดบัตำ่	

มคีา่รอ้ยละ	45.33	จากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร ์

ของกลุม่โรงเรยีนกลุม่อำเภอแกง่หางแมว	อยูใ่นระดบัตำ่อาจเกดิ	

จากการนำรูปแบบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในทางทฤษฎีมา 

ใช้สอน	 จึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน 

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี	เขต	1.	2553	:	23)

	 การแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์นั้น 

มบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการสอนวชิาคอมพวิเตอร์

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ไว้หลายรูปแบบด้วยกัน	 จุดประสงค์เพื่อการจัดกระบวนการ 

เรยีนรูใ้หแ้กน่กัเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ	การสอนโดยใชบ้ทเรยีน	

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากใน	

ปจัจบุนั	เนือ่งจากบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน	เปน็การนำเอา	

คอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในการศึกษาลักษณะของการนำเสนอ 

การเรยีนการสอนทางคอมพวิเตอรโ์ดยทีค่อมพวิเตอรจ์ะทำการ 

นำเสนอบทเรียนแทนผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง 

(ถนอมพร	เลาหจรสัแสง.	2541	:	5)	ทัง้ในเวลาและนอกเวลาเรยีน	

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 จะทำให้ 

การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ระหว่างผู้ เรียนกับ	

คอมพิวเตอร์	 และยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูล	

ที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ในทันที	 ซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงให้กับ	

ผู้เรียน	(กิดานันท์	มลิทอง.	2540	:	18)

	 การนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาช่วยในการ	

จดัการเรยีนการสอนนัน้	มงีานวจิยัทีส่นบัสนนุหลายเรือ่งดว้ยกนั	 

อาทิ	อุเทน		พุ่มจันทร์	(2550)	ทำวิจัยเรื่อง	การพัฒนาบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่อง	 เทคโนโลยีสารสนเทศและ	

คอมพิวเตอร์	 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 พบว่า 

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่	

ตั้งไว้	 80/80	สุรีรัตน์	ชัยฤทธิ์	 (2552)	ทำวิจัยเรื่อง	การพัฒนา	

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	วิชา	คอมพิวเตอร์	เรื่อง	เลขฐาน	 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	6	พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอนมีดัชนีประสิทธิผลมากกว่า	 0.5	 วีระพันธ์	 อินทรพันธ์ุ	

(2551)	 ทำวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

เรือ่ง	คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้	สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่

5	 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่า	

เกณฑ์มาตรฐาน	 80/80	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	นอกจากนี	้

โรจนฤทธิ์	 จันนุ่ม	 (2551)	 ทำวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาบทเรียน	

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่อง	 ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีสื่อสาร	

ขอ้มลู	สำหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	2	พบวา่ประสทิธภิาพ	

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี	

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และนักเรียนมีความคงทนใน	

การเรียนรู้	 สรุปได้ว่าเมื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มี 

ประสิทธิภาพไปใช้สอนจะทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนและมีความคงทนในการเรียนรู้

	 จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยที่	

กล่าวมาข้างต้นนั้น	 ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจพัฒนาบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับ	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	

80/80	มีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า	0.5	 โดยหวังว่าเมื่อนำไป	

ใช้สอนจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	

สูงกว่าก่อนเรียน	 และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน	

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความคงทนในการเรียนรู้นอกจากนั้น	

ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง	 สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง	

ทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให้ครูมีส่วน

ในการพัฒนาหลักสูตร	 นวัตกรรม	 และสื่อการเรียนการสอนให้	

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 วิชา	

คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	ข้อมูล	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

3	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

	 2.	 เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์

ช่วยสอน	 วิชา	 คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	3

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คอมพิวเตอร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่	3	ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 4.	 เพือ่ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูว้ชิาคอมพวิเตอร ์

ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

อัญชัญ วงศ์จำปา
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สมมติฐานของการวิจัย

	 1)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 วิชา	 คอมพิวเตอร์	

เรือ่ง	ขอ้มลู	สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	มปีระสทิธภิาพ	

ตามเกณฑ์	80/80

	 2)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 วิชา	 คอมพิวเตอร์	

เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มีค่าดัชนี	

ประสิทธิผลมากกว่า	0.5

	 3)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 4)	 นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร ์

ช่วยสอนมีความคงทนในการเรียนรู้

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา	 (Research	 and	

Development)	เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	วิชา	

คอมพวิเตอร	์เรือ่ง	ขอ้มลู	สำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	

ซึ่งเป็นการวิจัยกลุ่มเดียว	มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	

(One	Group	Pretest	–	posttest	Design)	และทดสอบหลงัเรยีนแลว้	

2	สปัดาหเ์พือ่หาความคงทนในการเรยีนรู	้มขีัน้ตอนของการวจิยั	

ดังนี้

	 1.	 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และ	

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 2.		ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 3.	 ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 4.	 ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 5.	 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่นักเรียนที่กำลัง 

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ในกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม	

อำเภอแก่งหางแมว	 จำนวน	 16	 โรงเรียน	 มีนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	3	รวมทั้งสิ้นจำนวน	433	คน

	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	3	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2553	โรงเรียน 

วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม	 (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์	

88)	จำนวน	1	ห้องเรียน	มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น	15	คน	เป็นกลุ่ม 

ตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม	 (cluster	 random	 sam-

pling)	โดยใช้วิธีการจับฉลาก

ตัวแปรที่ศึกษา

	 ตัวแปรอิสระ	 คือ	 การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์	

ช่วยสอน

	 ตัวแปรตาม	มี	2	ตัวแปร	คือ	

	 1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิชา	คอมพิวเตอร์	

	 2.	 ความคงทนในการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 1)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 วิชา	 คอมพิวเตอร์	

เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ผู้วิจัย	

พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม	 SwishMax	 ประกอบด้วย	 3	

หน่วยการเรียนรู้	 คือ	 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล	 การค้นหาข้อมูล	

และการนำเสนอข้อมูล

	 2)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นแบ่งออก	

เป็น	2	ส่วน	คือ

	 		 (1)	 ส่วนของครู	 ประกอบด้วย	 คู่มือแนะนำการใช้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแผนการสอน

	 		 (2)	 ส่วนของนักเรียน	 ประกอบด้วย	 บทเรียน	

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	วิชา	คอมพิวเตอร์	เรื่อง	ข้อมูล

		 3)	 วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเป็นกรอบ	 โดยให้มีความ

สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้	 ประกอบด้วยกรอบเนื้อหา	

กรอบกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด	และกรอบแบบทดสอบ

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชา	 คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 ข้อมูล	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 เป็น	

แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ	 3	 ตัวเลือก	 เพื่อทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน	 ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

จำนวน	 30	 ข้อ	 ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหา	 มีค่าความยากง่าย	

อยู่ระหว่าง	0.35	–	0.65	มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง	0.20	–	

0.50	และมีค่าความเที่ยงของแบบทดสอบเท่ากับ	0.74

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้แบบ	

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 วิชา	 คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	

ข้อมูล	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จำนวน	30	ข้อ

	 2.	 ดำเนินการทดลอง	 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์	

ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 ใช้เวลาในการทดลอง	 จำนวน	 12	

สัปดาห์	 สัปดาห์ละ	 1	 คาบๆ	 ละ	 1	 ชั่วโมง	 รวม	 12	 ชั่วโมง	

ตั้งแต่วันที่	17	พฤษภาคม	พ.ศ.	2553	ถึงวันที่	6	กันยายน	พ.ศ.	

2553

	 3.	 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง	 จึงทดสอบหลังเรียน	 โดยใช้ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	วชิา	คอมพวิเตอร	์เรือ่ง	

ข้อมูล	ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน

	 4.	 เมือ่ทำการสอบหลงัเรยีนไปแลว้	2	สปัดาห	์จงึทำการ	

ทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้	 โดยใช้ 

อัญชัญ วงศ์จำปา
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	วชิา	คอมพวิเตอร	์เรือ่ง	

ข้อมูล	ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	

โดยทดลองในวันที่	27	กันยายน	พ.ศ.	2553

	 5.	 นำคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียน	 มาวิเคราะห์โดย	

วิธีการทางสถิติ	เพื่อทดสอบสมมติฐาน

	 6.	 นำคะแนนหลังเรียนและหลังเรียน	 2	 สัปดาห์	

มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ	เพื่อทดสอบตามสมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว	 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์	

ข้อมูล	ดังนี้

 1.	 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

วิชา	คอมพิวเตอร์	เรื่อง	ข้อมูล	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา	

ปีที่	 3	 โดยผู้วิจัยได้นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้กับ	

กลุ่มตัวอย่าง	15	คน	ซึ่งได้ดำเนินการ	ดังนี้

	 	 1.1	 นำคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนใน 

แต่ละหน่วยของนักเรียนทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย	โดยใช้สูตร		

   

	 	 1.2	 นำคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากข้อ	 1.1	 มาหาค่า	

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E1)	 ของแต่ละหน่วย	 โดยใช้	

สูตร					

 

	 	 1.3	 นำค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E1)	

ของแต่ละหน่วยมาหาค่าเฉลี่ย	 เป็นค่าประสิทธิภาพของ	

กระบวนการ	(E1)	ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 	 1.4	 นำคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน

ของนักเรียนทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย

	 	 1.5	 นำคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากข้อ	 1.4	 มาหาค่า	

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E2)	ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

โดยใช้สูตร				

	 	 1.6	 นำค่า	 E1/E2	 เปรียบเทียบกับเกณฑ์	 80/80	

ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่	1

 6.  นําคะแนนหลังเรียนและหลังเรียน 2 สัปดาห มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบตามสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือรวบรวมขอมูลไดแลว ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา คอมพิวเตอร เร่ือง ขอมูล สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชกับกลุมตัวอยาง 15 คน ซึ่งไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1  นําคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละหนวยของนักเรียนทุกคนมาหาคาเฉล่ีย โดยใชสูตร 

         X = 
N

X  

  1.2  นําคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากขอ 1.1 มาหาคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแตละหนวย โดยใช

สูตร     E1  =  
A
N

X
100      

  1.3  นําคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแตละหนวยมาหาคาเฉล่ีย เปนคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.4  นําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาหาคาเฉล่ีย 
  1.5  นําคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากขอ 1.4 มาหาคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน โดยใชสูตร    E2  =  
B
N

F
100 

  1.6  นําคา E1/E2 เปรียบเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
(คน) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ(E1) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) 

15 

หนวยท่ี 1 84.00 
82.00 หนวยท่ี 2 80.00 

หนวยท่ี 3 78.00 
รวมเฉลี่ย 80.67 82.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 80.67/82.00 โดยมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เทากับ 80.67 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.00 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
 2.  การหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา คอมพิวเตอร เร่ือง ขอมูล สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1  นําคะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนมาหาผลรวม 
  2.2  ทดสอบความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีของกูดแมน, เฟรทเชอร และชไนเดอร (Goodman Fletcher and Schneider. 
1980 : 30 - 34) จากสูตร    

ดัชนีประสิทธิผล   = 
ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 

(จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
ผลปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 2 

 6.  นําคะแนนหลังเรียนและหลังเรียน 2 สัปดาห มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบตามสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือรวบรวมขอมูลไดแลว ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา คอมพิวเตอร เร่ือง ขอมูล สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชกับกลุมตัวอยาง 15 คน ซึ่งไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1  นําคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละหนวยของนักเรียนทุกคนมาหาคาเฉล่ีย โดยใชสูตร 

         X = 
N

X  

  1.2  นําคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากขอ 1.1 มาหาคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแตละหนวย โดยใช

สูตร     E1  =  
A
N

X
100      

  1.3  นําคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแตละหนวยมาหาคาเฉล่ีย เปนคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.4  นําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาหาคาเฉล่ีย 
  1.5  นําคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากขอ 1.4 มาหาคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน โดยใชสูตร    E2  =  
B
N

F
100 

  1.6  นําคา E1/E2 เปรียบเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
(คน) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ(E1) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) 

15 

หนวยท่ี 1 84.00 
82.00 หนวยท่ี 2 80.00 

หนวยท่ี 3 78.00 
รวมเฉลี่ย 80.67 82.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 80.67/82.00 โดยมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เทากับ 80.67 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.00 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
 2.  การหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา คอมพิวเตอร เร่ือง ขอมูล สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1  นําคะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนมาหาผลรวม 
  2.2  ทดสอบความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีของกูดแมน, เฟรทเชอร และชไนเดอร (Goodman Fletcher and Schneider. 
1980 : 30 - 34) จากสูตร    

ดัชนีประสิทธิผล   = 
ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 

(จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
ผลปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 2 

 6.  นําคะแนนหลังเรียนและหลังเรียน 2 สัปดาห มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบตามสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือรวบรวมขอมูลไดแลว ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา คอมพิวเตอร เร่ือง ขอมูล สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชกับกลุมตัวอยาง 15 คน ซึ่งไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1  นําคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละหนวยของนักเรียนทุกคนมาหาคาเฉล่ีย โดยใชสูตร 

         X = 
N

X  

  1.2  นําคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากขอ 1.1 มาหาคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแตละหนวย โดยใช

สูตร     E1  =  
A
N

X
100      

  1.3  นําคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแตละหนวยมาหาคาเฉล่ีย เปนคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  1.4  นําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนทุกคนมาหาคาเฉล่ีย 
  1.5  นําคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากขอ 1.4 มาหาคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน โดยใชสูตร    E2  =  
B
N

F
100 

  1.6  นําคา E1/E2 เปรียบเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
(คน) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ(E1) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) 

15 

หนวยท่ี 1 84.00 
82.00 หนวยท่ี 2 80.00 

หนวยท่ี 3 78.00 
รวมเฉลี่ย 80.67 82.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 80.67/82.00 โดยมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เทากับ 80.67 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.00 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
 2.  การหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา คอมพิวเตอร เร่ือง ขอมูล สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1  นําคะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนมาหาผลรวม 
  2.2  ทดสอบความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีของกูดแมน, เฟรทเชอร และชไนเดอร (Goodman Fletcher and Schneider. 
1980 : 30 - 34) จากสูตร    

ดัชนีประสิทธิผล   = 
ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 

(จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
ผลปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 2 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1)

ประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์ (E2)

15

หน่วยที่	1 84.00

82.00หน่วยที่	2 80.00

หน่วยที่	3 78.00

รวมเฉลี่ย 80.67 82.00

	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

มปีระสทิธภิาพ	80.67/82.00	โดยมปีระสทิธภิาพของกระบวนการ	

(E1)	เทา่กบั	80.67	และคา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์	(E2)	เทา่กบั	

82.00	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	80/80

	 2.	 	 การหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์	

ช่วยสอน	 วิชา	 คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	3	ผู้วิจัยดำเนินการ	ดังนี้

	 	 2.1	 นำคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทำแบบ 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	

มาหาผลรวม

	 	 2.2	 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนที่ได้จาก 

การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยวิธีของกูดแมน,	 เฟรทเชอร์	

และชไนเดอร์	 (Goodman	 Fletcher	 and	 Schneider.	 1980	 :	

30	-	34)	จากสูตร			

ดัชนีประสิทธิผล				=
	 ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน	-	ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน

	 	 	 	 	 			(จำนวนนักเรียน	x	คะแนนเต็ม)	-	ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน

อัญชัญ วงศ์จำปา



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

22			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2555

ผลปรากฏดังแสดงในตารางที่	2

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน	

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 มีค่าเท่ากับ	 0.56	 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์	

มาตรฐานที่กำหนด	คือ	0.5

	 3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ 

หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการสอน 

โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 ผู้วิจัยดำเนินการ	

ดังนี้

	 	 3.1	 นำกระดาษคำตอบของนักเรียนที่ทำแบบ 

ทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรวจให้คะแนน	 บันทึก	

ผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ข้อมูล ก่อนเรียน หลังเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผล

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	(คน) 15 15

0.56คะแนนเต็ม 30 30

ผลรวมของคะแนน 249 362

	 	 3.2	 นำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 วิชา	 คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 ข้อมูล	

ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน

	 	 3.3	 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้การทดสอบอันดับ

ที่มีเครื่องหมายกำกับของวิลคอกซันกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น

อิสระต่อกัน	(The	Wilcoxon	Matched	Pairs	Signed	-	Ranks	

Test)	จากสูตร	T	=	Min(T+,T-)

	 	 3.4	 แปลความหมายของผลการทดสอบความ	

แตกต่างของคะแนนตามข้อ	3.3	ดังตารางที่	3

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	(คน)
คะแนนเฉลี่ย ผลรวม T

ก่อนเรียน หลังเรียน บวก	(T+) ลบ	(T-)
6*

15 16.6 24.13 6 -114

*	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	t(0.05,n)	=	25

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน	 (24.13)	

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	 (16.6)	 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ	.05	และเป็นไปตามสมมติฐาน	ข้อที่	3

	 4.	 การหาค่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้บทเรียน	

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 โดยการทดสอบความแตกต่างของ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเรียนแล้ว 

2	 สัปดาห์	 โดยใช้การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกำกับของ 

วลิคอกซนักรณกีลุม่ตวัอยา่งไมเ่ปน็อสิระตอ่กนั	(The	Wilcoxon	

Matched	Pairs	Signed	 -	Ranks	Test)	 โดยแปลความหมาย 

ของผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเช่นเดียวกับ 

ข้อ	3.	ผลปรากฏดังตารางที่	4

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง	(คน)
คะแนนเฉลี่ย ผลรวม T

หลังเรียน หลังเรียน	2	สัปดาห์ บวก	(T+) ลบ	(T-)
53.5

15 24.13 23.46 66.5 -53.5

t(0.05,n)	=	25

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 ค่า	 T	 ที่ได้	 (53.5)	 มากกว่าค่า	

T	 ที่เปิดตาราง	 (25)	 นั่นคือ	 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

หลังเรียนและหลังเรียน	 2	 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน	 แสดงว่า 

นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

มีความคงทนในการเรียนรู้

อัญชัญ วงศ์จำปา
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ผลการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.	 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนวชิา	คอมพวิเตอร	์เรือ่ง	

ข้อมูล	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	

มีประสิทธิภาพ	80.67/82.00	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	

80/80	เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่	1

	 2.	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา	 คอมพิวเตอร์	

เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มีดัชนี	

ประสิทธิผล	เท่ากับ	0.56	ซึ่งมีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า	0.5	

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่	2

	 3.	 นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร ์

ช่วยสอนวิชา	 คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เป็นไป	

ตามสมมติฐานข้อที่	3

	 4.	 นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร ์

ช่วยสอนมีความคงทนในการเรียนรู้	 เป็นไปตามสมมติฐาน 

ข้อที่	4

สรุปและอภิปรายผล
	 ผลจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา	

คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	ข้อมูล	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

3	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 จากผลการวจิยัขอ้ที	่1	ทีพ่บวา่	บทเรยีนคอมพวิเตอร	์

ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 

80/80	 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 โดยมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย 

เป็น	 80.67/82.00	 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่า 

ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ	 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านกระบวนการพัฒนา 

อย่างมีระบบ	 และมีวิธีการที่เหมาะสม	 โดยเริ่มตั้งแต่การเลือก	

เนื้อหา	 การเรียบเรียงเนื้อหา	 การศึกษาเอกสารหลักสูตร	

คู่มือครู	 และเอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	

วิชาคอมพิวเตอร์	 การวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิง	

พฤติกรรม	 การกำหนดเนื้อหาย่อย	 การจัดกิจกรรมการเรียน	

การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 	 โดย 

คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านความสามารถ	

ดา้นสตปิญัญา	ดา้นความตอ้งการ	ดา้นความสนใจ	ดา้นรา่งกาย	

ด้านอารมณ์และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านสังคม	

(อุบลรัตน์	เพ็งสถิต.	2539	:	175-176)	จึงทำให้นักเรียนสามารถ	

นำความรู้ที่ได้จากแต่ละหน่วยการเรียนนำมาเชื่อมโยงความรู้

ได้อย่างต่อเนื่อง	 เป็นผลทำให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ	

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุเทน	พุ่มจันทร์	(2550)

	 2.	 จากผลการวจิยัขอ้ที	่2	ทีพ่บวา่	บทเรยีนคอมพวิเตอร	์

ช่วยสอนวิชา	 คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 3	 มีดัชนีประสิทธิผล	 เท่ากับ	 0.56	 

ซึง่มคีา่มากกวา่	0.5	หมายความวา่	นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน	

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ระดับคะแนนหลังเรียนมากกว่า	

ก่อนเรียน	 แสดงว่ามีการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ	 56	 ทั้งนี้ 

เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาขึ้นโดยยึดหลัก 

การเรียนการสอนเป็นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้	 โดยประยุกต์	

มาจากกระบวนการเรียนการสอน	 9	 ขั้น	 ของ	 Gagne	 คือ 

การเร้าความสนใจ	 การบอกจุดประสงค์ของบทเรียน	 ทบทวน	

ความรู้เดิม	 การนำเสนอเนื้อหาใหม่	 การชี้แนวทางการเรียนรู้	

การกระตุ้นให้มีการตอบสนอง	 การให้ข้อมูลย้อนกลับ	 การ	

ทดสอบความรู้	 การจำและการนำไปใช้	 (สุกรี	 รอดโพธิ์ทอง. 

2535	 :	 4-7)	 จึงทำให้ผู้เรียนสนใจเกิดความอยากที่จะเรียนรู้ 

ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น	สอดคล้อง	

กับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมที่นำมาประยุกต์ใช้ใน	

บทเรียน	 มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 จะได้รับการเสริมแรง	

เมื่อได้รับความสำเร็จ	 จึงทำให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

มีดัชนีประสิทธิผลมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	 ซึ่งสอดคล้องกับ	

งานวิจัยของสุรีรัตน์	ชัยฤทธิ์	(2552)	

	 3.	 จากผลการวิจัยข้อที่ 	 3	 ที่พบว่า	 นักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่ 	 3	 ที่ เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์	

ช่วยสอนวิชา	 คอมพิวเตอร์	 เรื่อง	 ข้อมูล	 สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

สงูกวา่กอ่นเรยีน	อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่เปน็ไป	

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้เป็นเพราะบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งใช้ 

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสม 

อันได้แก่	 ข้อความ	 ภาพนิ่ง	 กราฟฟิก	 แผนภูมิ 	 กราฟ	

ภาพเคลือ่นไหว	วดิทีศัน	์และเสยีง	เพือ่ถา่ยทอดเนือ้หาบทเรยีน 

หรือองค์ความรู้ในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียน 

มากที่สุด	(ถนอมพร		เลาหจรัสแสง.	2541	:	7)	จึงทำให้นักเรียน	

มีความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้	 เกิดความอยากรู้อยากเห็น 

ที่อยากจะเรียนตลอดเวลา	 มีความสนุกสนานในการเรียน	 ซึ่ง 

ในแต่ละหน่วยจะมีตัวอย่างและกิจกรรมเสริมให้นักเรียนได้	

ตอบคำถาม	ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน	 ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีผลตอบกลับทันที	 จึงส่งผลให้ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน	

วิจัยของวีระพันธ์		อินทรพันธ์ุ	(2551)

	 4.	 จากผลการวิจัยข้อที่ 	 4	 ที่พบว่า	 นักเรียนชั้น	

ประถมศกึษาปทีี	่3	ทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน	

´
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วิชา	คอมพิวเตอร์	เรื่อง	ข้อมูล	สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา	

ปทีี	่3	มคีวามคงทนในการเรยีนรู	้ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว	้

ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาขึ้นโดย 

การเรียงลำดับเนื้อหาในกรอบแต่ละกรอบโดยแต่ละกรอบ 

จะเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นทีละน้อยในกรอบที่เสนอ	 ซึ่ง	

ผู้เรียนได้เรียน	 ได้ตอบคำถาม	 และผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ	

บทเรียน	เป็นการเสริมแรงในการเรียน	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี	

การวางเงือ่นไขของ	Gagne	และทฤษฎกีารสมัพนัธเ์ชือ่มโยงของ	

Thorndike	 ที่กล่าว่า	 การที่ผู้เรียนแสดงอาการตอบสนองต่อ 

สิ่งเร้าได้ผลลัพธ์ทันทีนั้น	 จัดเป็นการเสริมแรงที่สำคัญใน	

กระบวนการเรียนรู้	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็น 

เครื่องมือที่ดีที่สุดในการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน	 เพราะ 

คอมพิวเตอร์สามารถมีให้ผลย้อนกลับได้เร็วกว่าสื่ออื่นๆ	 และ	

นำกรอบการเรียนต่อไปมาสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้	 ผลย้อนกลับที่ได้รับทันทีนั้น	 มีทั้ง	

ที่เป็นข้อความ	 รูปภาพ	ภาพเคลื่อนไหว	 ตลอดจนสามารถใช้

สีและเสียงประกอบได้ด้วย	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนการสอน 

มีความดึงดูดใจมากขึ้น	 การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ชว่ยสอนจงึไมเ่ปน็การบงัคบัใหผู้เ้รยีนเรยีนแตเ่ปน็การเสรมิแรง 

อย่างเหมาะสม	 ช่วยให้ผู้เรียนคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการเรียน	

นานกวา่ปกต	ิ(สมบรูณ	์สงวนญาต.ิ	2543	:	14-15)	ทำใหน้กัเรยีน	

สามารถจดจำเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น	 จึงส่งผลให้นักเรียน	

มีความคงทนในการเรียนรู้ 	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

โรจนฤทธิ์		จันนุ่ม	(2551)	

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1)	 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนควรมี 

ภาพประกอบให้มากเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียน

	 	 2)	 นัก เรี ยนควรมีความรู้พื้ นฐานในการใช้ 	

คอมพิวเตอร์

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1)	 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

ในเรือ่งอืน่ๆ	ในกลุม่สาระระดบัชัน้อืน่ๆ	เพือ่ใหก้ารเรยีนการสอน	

บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

  3)	 ควรมีการนำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 เพื่อที่จะช่วยเผยแพร่บทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้แพร่หลายมากขึ้น

	 	 4)	 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดย 

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบอื่นๆ	 เพื่อให้ 

เกิดงานวิจัยที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

´

เอกสารอ้างอิง
กดิานนัท	์มลทิอง.	2540.	เทคโนโลยกีารศกึษาและนวตักรรม.  

	 กรุงเทพมหานคร	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ถนอมพร	 	 เลาหจรัสแสง.	 2541.	คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  

	 กรุงเทพมหานคร	:	วงกมลโพรดักชัน.

โรจนฤทธิ์	 	จันนุ่ม.	2551.	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  

 ชว่ยสอน เรือ่ง ฮารด์แวรแ์ละเทคโนโลยสีือ่สารขอ้มลู 

 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ 

	 ปรญิญามหาบณัฑติ	(หลกัสตูรและการสอน).	นครสวรรค	์ 

	 :	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

วรีะพนัธ	์อนิทรพนัธ์.ุ	2551.	การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์ 

 ชว่ยสอน เรือ่ง คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ สำหรบันกัเรยีน  

 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5.	วทิยานพินธป์รญิญามหาบณัฑติ	 

	 (เทคโนโลยกีารศกึษา).	ขอนแกน่	:	มหาวทิยาลยัขอนแกน่. 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจนัทบรุ	ีเขต	1.	2553.	รายงานการ  

 ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ปกีารศกึษา 2552. 

	 จันทบุรี	:	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี	เขต	1.

สกุร	ีรอดโพธิท์อง.	2535.	การออกแบบคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน.  

	 กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุรีรัตน์	 	 ชัยฤทธิ์.	 2552.	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  

 ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง เลขฐาน สำหรับ  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

	 มหาบัณฑิต	 (หลักสูตรและการสอน).	 นครสวรรค์	 :	 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

สมบรูณ	์สงวนญาต.ิ	2543.	เทคโนโลยทีางการเรยีนการสอน.  

	 พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพมหานคร	:	กรมการฝึกหัดครู.

อบุลรตัน	์เพง็สถติ.	2539.	จติวทิยาการเรยีนรู.้	กรงุเทพมหานคร	 

	 :	มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อุเทน	 	 พุ่มจันทร์.	 2550.	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  

 ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.	 วิทยานิพนธ์ 

	 ปริญญามหาบัณฑิต	(การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

	 การสอน).	 อุบลราชธานี	 :	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

	 อุบลราชธานี.

Goodman	R.I.,	Fletcher	K.A.	and	Schneider	E.W.	1980.	 

 The effectiveness index as comparative measure  

 in media product evaluation. Educational 

	 Technology.	20(09).	September	:	30-34.

อัญชัญ วงศ์จำปา



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2555			25

การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

A  Study on Actual and Expected Roles of Basic Education  School Administrators According to 

Teachers’ Opinions under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1

สุธี  พรมาธิ 		สายตา		ประเสริฐภักดิ์			วีระวัฒน์		พัฒนกุลชัย  

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบบทบาททีป่ฏบิตัจิรงิและบทบาททีค่าดหวงัของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1โดยจำแนกตาม 

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยครูผู้สอน	

จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 	 เขต	 1	 จำนวน	 285	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ใน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

การทดสอบค่าที	 (t-test)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (F-test)	 และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่	

(Scheffe)

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็น	

ของครูผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	2)	ผลการเปรียบเทียบ	

บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

3)	ผลการเปรยีบเทยีบบทบาททีป่ฏบิตัจิรงิและบทบาททีค่าดหวงัของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเหน็ของครผููส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1	โดยจำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาพบว่า		

ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	ิ 4)	 ผลการเปรียบเทียบ 

บทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ประถมศกึษาจนัทบรุ	ีเขต	1	จำแนกตามขนาดของสถานศกึษา	พบวา่	โดยรวมครผููส้อนทีส่อนอยูใ่นสถานศกึษาทีม่ขีนาดแตกตา่งกนั 

มีความคิดเห็นแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่	พบว่า	

ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดกลางกับขนาดใหญ่	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ไมแ่ตกตา่งกนัสว่นครผููส้อนทีส่อนอยูใ่นสถานศกึษาทีม่ขีนาดเลก็กบัขนาดกลาง	และครผููส้อนทีส่อนอยูใ่นสถานศกึษาทีม่ขีนาดเลก็ 

กับขนาดใหญ่	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

5)	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 โดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาสถานศึกษาพบว่า	 ครูผู้สอนที่สอนอยู่ใน 

สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ :	ครูผู้สอน			ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน			ขนาด			ประสบการณ์
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Abstract

	 The	 purposes	 of	 this	 research	 were	 to	 A	 Study	 on	 Actual	 and	 Expected	 Roles	 of	 Basic	 Education	 School 

Administrators	According	to	Teachers’	Opinions	under	the	Office	of	Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1.	

by	classifying	upon	work	experiences	in	school	and	the	sizes	of	school.	The	samples	used	in	this	research	were	285	

teachers	from	basic	education	schools	under	the	Office	of	Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1.	Research	

tool	of	this	study	is	the	ratine	scale	questionnaire	and	statistics	used	for	data	analysis	were		mean,	standard	deviation,	

t-test,	F-test	and	Scheffe’s	method

	 The	results	show	that:	1)	In	overall,	actual	and	expected	roles	of	basic	education	school	administrators	according	

to	teachers	opinions	under	the	Office	of	Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1	was	in	high	level.	2)	From	the	

result	of	comparing	the	actual	roles	against	the	expected	roles	of	basic	education	school	administrators	according	to	

teachers’	opinions	under	the	Office	of	Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1,	it		found	that	there	were	different	

opinions	among	teachers	with	the	statistical	significance	at	05.	3)	From	the	result	of	comparing	the	actual	roles	against	

the	practical	roles	of	basic	education	school	administrator	according	to	teachers’	opinions	under	the	Office	of	Chanthaburi	

Primary	Educational	Service	Area	1	by	classifying	upon	work	experiences	in	school,	 it	was	found	that	teachers	with	

different	work	experiences	had	different	opinions.	4)	From	the	result	of	comparing	the	actual	roles	of	basic	education	

school	administrators	according	to	teachers’	opinions	under	the	Office	of	Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	

1	by	classifying	upon	the	sizes	of	school,	it	is	found	that,	in	overall,	teachers	from	different	sizes	of	school	had	different	

opinions	with	the	statistical	significance	at	05.	When	analyzing	and	comparing	in	pair	according	to	Scheffe’s	method,	it	

was	found	that	the	comparison	of	teachers	from	medium	and	large	schools	had	no	different	opinions	on	practical	role	of	

school	administrators	while	the	comparison	of	teachers	from	medium	and	small	as	same	as	the	comparison	of	teachers	

from	small	and	large	schools	had	different	opinions	on	practical	role	of	school	administrators	with	statistical	significance	

at	05.	5)	From	the	result	of	comparing	the	expected	role	of	basic	education	school	administrators	according	to	teachers	

opinions	under	the	Office	of	Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	1	by	classifying	the	sizes	of	the	school,	it	

was	found	that	teachers	from	different	sizes	of	school	had	no	different	opinion..	

Keywords :	Teachers,	Basic	Education	School	Administrators,	size,	experiences
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บทนำ
	 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถ 

และมีความสุขการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง 

และมีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจและให้ 

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 2550	 และเป็นไปตาม 

หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2545	 โดยกำหนดระบบ 

โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพ 

เชิงนโยบายรวมถึงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการ 

กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและเมื่อ

มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.	 2546	 ซึ่งได้กำหนดโครงสร้างและระบบการบริหารการ	

ศึกษาใหม่โดยเฉพาะเมื่อมาตรา	 35	 มีผลบังคับใช้โรงเรียนต้อ

งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทันที	 (รุ่ง	 	 แก้วแดง.	 2546	 :	 13) 

ซึง่เมือ่กำหนดใหโ้รงเรยีนเปน็นติบิคุคลจะทำใหฐ้านะความเปน็ 

นิติบุคคลเข้าไปช่วยให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะ 

เขตพื้นที่การศึกษาไม่เป็นนิติบุคคลและรับมอบอำนาจจาก 

ส่วนกลางโรงเรียนจึงมีพลังมากผู้อำนวยการโรงเรียนจึงเป็น 

ตัวแทนของนิติบุคคลที่ใช้อำนาจแทนโรงเรียนทั้งระบบโดยมี 

คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่กำกับส่งเสริมและทำงาน 

รว่มกบัผูบ้รหิารจงึถอืไดว้า่เปน็การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญใ่นเรือ่ง 

การบริหารการศึกษาดังนั้น	 ภารกิจการบริหารจึงเป็นภารกิจ	

สำคัญขององค์การภาครัฐที่จะต้องบริหารองค์การให้บังเกิด 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพและ 

ความทั่วถึงในการบริหารทางการศึกษา	(กระทรวงศึกษาธิการ.	

2546	ข:	9)	

	 ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา	 นอกจากจะต้อง 

ดำเนนิการตามวตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา	ยงัมสีทิธ ิ

และหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดทั้งกฎหมายว่าด้วยการศึกษา 

แห่งชาติ	 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศกึษาธกิาร	กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษาและกฎหมายอืน่ๆที	่เกีย่วขอ้งดงันัน้	สถานศกึษา	

จะดำเนินการต่างๆ	 ได้	 ต้องอยู่ในกรอบของอำนาจและหน้าที่ 

ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาเท่านั้น 

ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ 

น้ันๆ	 โดยได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา 

ของข้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของ	

สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของ 

ทางราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

ในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคลากรภายนอก	 มาตรา	 39 

แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(2546	ข:	15)	ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทน 

ของสถานศกึษาในกจิการทัว่ไป	รวมทัง้การจดัทำนติกิรรมสญัญา	

ในนามของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษา 

ไดร้บัมอบหมาย	หรอืตามระเบยีบบรหิารการเงนิของสถานศกึษา 

เป็นต้น	 ฉะนั้น	 ผู้อำนวยการสถานศึกษาจึงมีฐานะเป็นผู้แทน 

นิติบุคคลและมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหาร 

สถานศึกษาโดยอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 

และของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามกฎหมาย	 ประกอบด้วย 

การบริหารงาน	 4	 งานคือ	 การบริหารวิชาการ	 การบริหาร	

งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป 

บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึนบัเปน็สว่นทีม่คีวามสำคญั 

เป็นอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าหรือล้มเหลวของสถานศึกษา 

และการปฏิรูปการศึกษา	 ดังนั้น	 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง	

มีความเป็นผู้นำ	 มองการณ์ไกล	 มีวิสัยทัศน์	 มีสามัญสำนึก	

กล้าคิดกล้าทำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 ซึ่งเป็นคุณลักษณะ	 

สำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาได้ 

และสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและรับรู้เพื่อ 

ประโยชน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือ	 ประสิทธิผล	

ของบทบาท	 ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติตามบทบาท	 ดังนั้น	

การศกึษาบทบาททีป่ฏบิตัจิรงิ	และการศกึษาบทบาททีค่าดหวงั	

จะทำใหม้องเหน็ความแตกตา่งระหวา่งบทบาททีผู่บ้รหิารศกึษา

แสดงออกจรงิ	และบทบาททีค่าดหวงัใหผู้บ้รหิารแสดงออกในการ 

บริหารสถานศึกษา	 ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดแบบแผนวิธีการ 

และขั้นตอนต่างๆ	 ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบเพราะถ้า 

ระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ	 ของ 

หน่วยงานนักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม 

และมปีระสทิธภิาพเพือ่ทีจ่ะใหง้านนัน้บรรลจุดุมุง่หมายทีว่างไว้ 

	 จากเหตผุลและความเปน็มาขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ 

ทีจ่ะศกึษาบทบาททีป่ฏบิตัจิรงิและบทบาททีค่าดหวงัของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัด	 สำนักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีเขต	1	เพือ่เปน็แนวทาง	

ในการปรับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องและ 

เหมาะสมตอ่การบรหิารและจดัการสถานศกึษาใหม้คีณุลกัษณะ

ที่สนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2545	 โดยผลการ 

วจิยัจะใหข้อ้มลูสารสนเทศทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาสามารถใชเ้ปน็ 

แนวทางในการปรับบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี 

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลแกอ่งคก์ร	รวมไปถงึหนว่ยงาน	

ต้นสังกัดสามารถนำข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางหนึ่ง 

ในการกำหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรง 

กับความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา	พร้อมทั้งเพื่อให้ 

สุธี  พรมาธิ   สายตา  ประเสริฐภักดิ์   วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย
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สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาบทบาททีป่ฏบิตัจิรงิและบทบาททีค่าดหวงั 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของ	

ครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

จันทบุรี	เขต	1

								 2.	 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหาร	

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1	โดย	

จำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา

					 3.	 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร	

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1	โดย	

จำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา

								 4.	 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัด	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1	โดย	

จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

										5.	 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร	

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัด	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1	โดย	

จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา

								 6.	 เพื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบบทบาทที่ ปฏิ บั ติ จ ริ ง แล ะ 

บทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1

วิธีดำเนินการวิจัย
 1. การกำหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

								 	 1.1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ครูผู้สอน	

จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรีเขต	1	จำนวน	1,053	คน

								 	 1.2.	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูผู้สอน	จากสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรีเขต	 1	 โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 

(Stratified	Random	Sampling)	โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	

ตามตารางของ	เครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	R.V.	and	Morgan	

E.W.	 1970	 :	 608)	 แบ่งระดับชั้นตามขนาดของสถานศึกษา	

ขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ	

ศึกษาทั้งสิ้นจำนวน		285		คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 

เกีย่วกบับทบาททีป่ฏบิตัจิรงิและบทบาททีค่าดหวงัของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัด 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ี

เขต	1	ซึ่งผู้วิจัยแบ่งออกเป็น		2	ตอน	คือ

	 ตอนที่	 1	 เป็นสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ	

แบบสอบถาม	 เกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาน	 

ศึกษา	 และขนาดของสถานศึกษา	 มีลักษณะของเครื่องมือ	

แบบสำรวจรายการ	(Checklist)	และแบบเติมคำ

	 ตอนที	่2	เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบับทบาททีป่ฏบิตัจิรงิ 

และบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีลักษณะของ	

เครื่องมือเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	ตาม	

วิธีการของลิเคร์ท	(Likert’s	five	rating	scale)

 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

	 การวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยัวเิคราะหผ์ลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม 

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป	 และใช้สถิติในการวิเคราะห์คำนวณ	

ค่าสถิติต่างๆ	ตามรายละเอียดดังนี้

							 	 3.1	 วิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 วิเคราะห์โดยการ	

หาค่าร้อยละ	(Percentage)

											 3.2	 วิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงและ 

บทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา	 วิเคราะห์โดยหา	

ค่าเฉลี่ย	(X)	และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

											 3.3	 วิเคราะห์การเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริง 

และบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของ 

ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	

การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 โดยการ	

ทดสอบค่าที		(t-test)	แบบ	Dependent	

											 3.4	 วิเคราะห์การเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริง 

และบทบาทที่คาดหวัง	 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ 

คิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำนักงาน	

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1 

จำแนกตามประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน	โดยการทดสอบคา่ท	ี

(t-test)	แบบ	Independent

											 3.5	 วิเคราะห์การเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริง 

และบทบาทท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น 

ของครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัสำนกังานเขตพืน้ที	่

การศกึษาประถมศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีเขต	1	จำแนกตาม 

ขนาดของสถานศกึษา	โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน	(F-test)	

และถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 จะต้องทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่	 โดยวิธีการ	

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเชฟเฟ่	(Scheffe)

สุธี  พรมาธิ   สายตา  ประเสริฐภักดิ์   วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย
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ผลการวิจัย
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

								 	 1.1	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การ	

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาน้อย	จำนวน	142	คน	คิดเป็นร้อยละ	

49.82	 และผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก	 จำนวน 

143	คน	คิดเป็นร้อยละ	50.18

											 1.2	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สอนอยู่ในสถาน	

ศกึษาขนาดใหญจ่ำนวน	117	คน		คดิเปน็รอ้ยละ	41.06	รองลงมา

สอนอยูใ่นสถานศกึษาขนาดกลางจำนวน	106	คน		คดิเปน็รอ้ยละ	 

37.19	 สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่สอนอยู่ในสถานศึกษา	

ขนาดเล็กจำนวน	62	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.75

 2. ผลการศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาท 

ที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม 

ความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  

ผลปรากฏดังนี้

	 บทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดย	

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.78)	และเมื่อพิจารณารายด้าน	

พบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 (X	 =	 3.83)	

ด้านการบริหารทั่วไป	 (X	=	3.83)	ด้านการบริหารงบประมาณ 

(X	=	3.81)	และ	ดา้นการบรหิารวชิาการ	(X	=	3.68)	สว่นบทบาท 

ทีค่าดหวงัของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	

(X	 =	 4.43)	 และเมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับ	

มากทุกด้าน	 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 คือ	

ด้านการบริหารทั่วไป	 (X	 =	 4.47)ด้านการบริหารงานบุคคล	

(X	 =	 4.43)	 ด้านการบริหารวิชาการ	 (X	 =	 4.40)	 และด้าน	

การบริหารงบประมาณ	(X	=	4.40)

 3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงและ 

บทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  

ผลปรากฏดังนี้

								 	 3.1	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงและ 

บทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตาม	

ความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	พบว่า	 ครูผู้สอนที่มีความคิดเห็น	

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

										 3.2	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1 

โดยจำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

พบว่า	 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน		

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

	 	 3.3	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	

1	 โดยจำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

พบว่า	 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน		

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

								 	 3.4	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	1 

โดยจำแนกตามขนาดของสถานศกึษาสถานศกึษา	พบวา่	โดยรวม 

ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีความ	

คิดเห็นแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และ 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่	 พบว่า 

ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดกลางกับขนาดใหญ่ 

มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษา	

ไม่แตกต่างกัน	 ส่วนครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาด	 

เล็กกับขนาดกลาง	 และครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาที่มี 

ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่	 มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

ที่ระดับ	.05

	 	 3.5	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	

1	 โดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาสถานศึกษา	 พบว่า 

ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีความ	

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยบทบาทท่ีปฏิบัติจริงและบทบาทท่ีคาดหวัง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามความคิดเห็นของ	

ครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

จันทบุรี	เขต	1	ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้

 1. ผลการศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาท 

ที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความ 

คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

	 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่ปฏิบัติจริง	 อยู่ในระดับ 

มากทกุดา้นโดยเรยีงลำดบัจากมากไปหานอ้ย	คอื	ดา้นการบรหิาร	

งานบุคคล	(X	=	3.83)	ด้านการบริหารทั่วไป	(X	=	3.83)	ด้าน	

การบริหารงบประมาณ	(X	=	3.81)	และด้านการบริหารวิชาการ	

สุธี  พรมาธิ   สายตา  ประเสริฐภักดิ์   วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย
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(X	 =	 3.68)	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการรับรู ้

และต้องปฎิบัติบทบาทตามกรอบการบริหารงาน	 4	 ด้าน	 คือ	

การบรหิารวชิาการ	การบรหิารงบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล		

และการบรหิารทัว่ไปอยา่งจรงิจงั	จงึสง่ผลใหบ้ทบาททีป่ฏบิตัจิรงิ	

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ซึ่ง	

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ	โกศล		เดชเดีย่วและคนอืน่ๆ	(2540	

:	 บทคัดย่อ)	 ที่พบว่า	 บทบาทในการบริหารงานของผู้บริหาร	

โรงเรียนประถมศึกษา	 ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษามีการ	

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	และเช่นเดียวกับ	ประจิณต์		เขาทอง	

(2541	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 

มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช	พบว่าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา		

มีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 ส่วนบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ ในระดับมากทุกด้าน	

โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านการบริหารทั่วไป 

(X	=	4.47)	ดา้นการบรหิารงานบคุคล	(X	=	4.43)	ดา้นการบรหิาร	

วิชาการ	(X	=	4.40)	และด้านการบริหารงบประมาณ	(X	=	4.40)		

จะเห็นว่าความคาดหวังของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน	

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า	ผู้บริหารนั้นมีส่วนความสำคัญอย่างยิ่งต่อ 

ความก้าวหน้าหรือล้มเหลวของสถานศึกษาและการปฏิรูป	

การศึกษา	 ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความคาดหวังต่อบทบาทของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงซึ่งสอดคล้องกับ	 สุภาพ	

บุญเพิ่ม	 (2549	 :	 103)	 ที่กล่าวว่า	 ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญ 

โดยตรงที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 และที่แก้ไข	

ฉบับเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ดังนั้นทุกฝ่ายจึงมีความ 

คาดหวังต่อผู้บริหารอยู่ในระดับสูง

 2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงและ 

บทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1 มปีระเดน็ทีน่า่สนใจ 

ดังนี้

           2.1	 เม่ือเปรียบเทียบบทบาทท่ีปฏิบัติจริงและบทบาท 

ทีค่าดหวงัของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ตามความคดิเหน็	

ของครูผู้สอน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี	 เขต	1	โดยจำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานใน 

สถานศึกษา	พบว่า	ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ต่างกัน	 มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 แต่มีข้อน่าสังเกตว่า 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน	

การปฏิบัติงานมาก	 มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นต่อ

บทบาททีป่ฏบิตัจิรงิของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑส์งูกวา่ 

ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยในทุกด้าน	 ซึ่ง 

อาจกล่าวได้ว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก 

มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับงาน 

บริหารงานทั้ง	 4	 ด้าน	 มากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน	

การปฏบิตังิานนอ้ย	ซึง่สอดคลอ้งกบั	การวจิยัของสกุจิ		กลบีแกว้	

(2531	:	103)	ทีพ่บวา่	ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณใ์นการปฏบิตังิาน 

มานานย่อมมีประสบการณ์มาก	 สามารถที่จะร่วมคิด	 ร่วมแก้	

ปญัหา	และมสีว่นรว่มการบรหิารงานในแตล่ะระดบัอยา่งใกลช้ดิ 

กับผู้บริหารสถานศึกษาจึงทำให้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์	

ในการปฏิบัติงานมาก	 มีความคิดเห็นที่มีแนวโน้มแตกต่างจาก

ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย

								 	 2.2	 เมื่อเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	

1	 โดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาสถานศึกษา	 พบว่า 

ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดกลางกับขนาดใหญ่		

มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานไมแ่ตกตา่งกนั	สว่นครผููส้อนทีส่อนอยูใ่นสถานศกึษา 

ที่มีขนาดเล็กกับขนาดกลาง	 และขนาดเล็กกับขนาดใหญ่	 มี 

ความคิดเห็นต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05		

ที่เป็นเช่นนี้เพราะครูผู้สอนที่สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่		 

ขนาดกลาง	และขนาดเล็กมีส่วนร่วมในการบริหารงานแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กจะมีความใกล้ชิด 

และมสีว่นรว่มกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในระดบัมาก	ซึง่สอดคลอ้ง	

กับการวิจัยของ	 อภิชัย	 พิศโสระ	 (2547	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่า 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำแนกตามขนาดของโรงเรียน	

มคีวามคดิเหน็แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

โดยครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่	 ขนาดกลาง 

และขนาดเล็กมีส่วนร่วมในการบริหารงานแต่ละระดับ	

ที่แตกต่างกัน	 รวมถึงการได้มีบทบาทและมีกิจกรรมร่วมกับ 

ผู้บริหารของสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด	 แตกต่างกันตามบริบท	

ของสถานศึกษานั้นๆ	 ดังนั้นความคิดเห็นของครูผู้สอนที่อยู่ใน

สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันจึงแตกต่างกัน

	 	 2.3	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน		

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	

1	 โดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาสถานศึกษา	 พบว่า	 

ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีความ	

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะลักษณะการ 

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ประถมศกึษาจนัทบรุ	ีเขต	1	มลีกัษณะทางกายภาพคลา้ยคลงึกนั		

มีการปฏิบัติงานที่แบ่งออกเป็นสายงานและมีการแบ่งงาน 

รับผิดชอบ	ที่เหมือนกัน	 ดังนั้นบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร 

สถานศึกษาจึงมีบทบาทที่ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	

การศึกษาของ	อภิชัย	พิศโสระ	(2547	:	บทคัดย่อ)	พบว่าความ	

คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร 

จำแนกตามขนาดของโรงเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

และเช่นเดียวกับการศึกษาของ	 สุริยันต์	 	 บุญลือ	 (2543	 :	

บทคัดย่อ)	 พบว่า	 ความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนที่มี

ขนาดต่างกัน	มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

	 	 2.4	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงและ 

บทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตาม	

ความคิดเห็นของครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 พบว่า	 ครูผู้สอนมีความคิดเห็น	

แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไป	

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อบทบาทที่ 

ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น	

พืน้ฐาน	เปน็รายดา้นพบวา่	ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ตอ่บทบาทที่

ปฏบิตัจิรงิดา้นการงานบคุคล	และการบรหิารทัว่ไป	ในระดบัมาก	

(X	 =	 3.83)	 และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่คาดหวัง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ด้านการบริหารทั่วไป		

ในระดับมาก	 (X	 =	 4.47)	 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย	

อาจกล่าวได้ว่า	 เนื่องมาจากข้อจำกัดในการปฏิบัติงานต้องเป็น 

ไปตามบทบาท	 กฎ	 และระเบียบจนไม่สามารถที่จะมีอิสระใน 

การปฏิบัติงานจริงให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว	 ตามความต้อง	

การและวัตถุประสงค์ได้	 และการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาน 

ศึกษายังไม่ได้ตามเป้าหมายของครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถาม 

คาดหวังเอาไว	้ แสดงให้เห็นว่าบทบาทที่คาดหวังย่อมมากกว่า 

บทบาทที่ปฏิบัติจริง	 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ	 อภิชัย			

พศิโสระ	(2547)	พบวา่	ความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ตีอ่บทบาท 

ที่ปฏิบัติจริงกับบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร	 มีความคิดเห็น	

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

							 	 1.1		สำนักงานเขตพื้นที่ควรกำหนดแนวนโยบาย	

ในการพัฒนาผู้บริหาร	 โดยมีระบบหรือกลไกในการกระตุ้นและ	

ผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและพัฒนาตนเองจาก	

ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากงานวจิยัหนา้	66	ทีพ่บวา่	ดา้นบรหิารวชิาการ	

มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม	ซึ่งบ่งบอกถึงการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจริง	 และอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า	

ค่าเฉลี่ยโดยรวมของทุกด้าน

							 	 1.2	 สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา	 ตลอดทั้ง 

สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารศึกษา	 ควร	

เพิ่มและเน้นในหลักสูตรเกี่ยวกับ	 เรื่อง	 บทบาทของผู้บริหาร	

สถานศึกษาให้มากขึ้น	 เป็นการเตรียมผู้บริหารเข้าสู่หน่วยงาน 

เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาให้มี	

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

										 1.3	 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ควรจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่เน้นการปฏิบัติจริง	 เพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญใน	

บทบาทนั้นๆ	 เช่น	ด้านการบริหารวิชาการในเรื่องต่างๆ	ได้แก่	 

การพัฒนาหลักสูตรให้สนองความต้องการของผู้เรียนและ 

ท้องถิ่น	 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา	

ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย	 การนิเทศงานวิชาการในรูปแบบที่	

หลากหลาย	การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่พฒันาวชิาการ 

กบัหนว่ยงานอืน่	และการสง่เสรมิการพฒันาวชิาการใหก้บับคุคล 

ครอบครัว	องค์กร	และหน่วยงานอื่น	เป็นต้น

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

								 		 2.1	 ควรศกึษารปูแบบการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนของ	

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบรหิารงานจากผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหาร	 (Best	 Practice)	 เช่น				

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น	เพื่อให้ได้ข้อมูลและ

รูปแบบที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา	 จัดฝึกอบรมและเผยแพร	่

ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

								 		 2.2	 ควรศกึษาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รกิาร

สถานศกึษาจากแนวคดิของชมุชน	ทอ้งถิน่หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง		

เพื่อเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นที่กว้างขึ้น	 เพื่อนำข้อมูล 

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงาน	

สถานศึกษา

					 			 2.3	 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของ	

การบริหารงานทั้งปัจจัยภายในและภายนอก	 เพื่อนำข้อมูลมา

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
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ศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ช่วงชั้น 1- 2

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2

A Study of Student Assistance System Administration of Schools in Level 1-2  under The Office of 

Rayong Educational Service Area 2.

มาโนช  กุลนาแพง			วิสิฏฐ์		กิจปรีชา	และ	วีระวัฒน์		พัฒนกุลชัย
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการบรหิารระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษาชว่งชัน้	1-2	สงักดัสำนกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาระยอง	เขต	2	ใน	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	ด้านการคัดกรองนักเรียน	ด้านการส่งเสริม	

และพัฒนานักเรียน	ด้านการปกป้องและการแก้ไขปัญหา	และด้านการส่งต่อ	และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ	

นักเรยีนของสถานศกึษาช่วงชัน้	1-2	สงักัดสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง	เขต	2	โดยจำแนกตามตัวแปรอสิระ	ไดแ้ก่	ตำแหน่ง	

ในการปฏิบัติงานและขนาดสถานศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูของสถานศึกษา	

ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	 เขต	 2	 ปีการศึกษา	 2552	 จำนวน	 278	 คน	 ซึ่งได้มาโดยกำหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน	 และการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	

มาตราสว่นประมาณคา่	5	ระดบั	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่คา่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบ 

ค่าที	(t-test)

	 ผลการวิจัยพบว่า		

	 1.	 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	ช่วงชั้น	1-2	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	เขต	2		

มีระดับปฏิบัติโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

	 2.	 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	 ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	 เขต	

2	 โดยรวม	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีระดับปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05		

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้าน	

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	 ด้านการคัดกรองนักเรียน	 ด้านการปกป้องและการแก้ไขปัญหา	 และด้านการส่งต่อแตกต่างกัน	

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

	 3.	 สถานศึกษา	 ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	 เขต	 2	 ที่มีขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดเล็ก 

มีระดับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ :	การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน			การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	and	compare	student	assistance	system	administration	of	schools	in	

level	1-2	under	the	Office	of	Rayong	Educational	Service	Area	2	classified	by	positions	and	school	sizes.	The	sample	of	

this	research	consisted	of	278	administrators	and	teachers	by	stratified	random	sampling.	The	tool	of	this	research	was	

a	five	rating	scale	questionnaire.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	

t	–	test	.

	 The	results	were	as	follows	:	1)	Student	assistance	system	administration	of	schools	in	level	1-2		under	the	Office	

of	Rayong	Educational	Service	Area	2	in	all	aspects	were	at	a	high	level.	2)	Student	assistance	system	administration	

classified	by	positions	:	administrators	and	teachers	were	statistically	significant	different	at	.05.	For	each	aspect	it	was	

found	that	promoting	and	developing	aspect	was	statistically	significant	different	at	.05.	3)	Student	assistance	system	

administration	classified	by	school	sizes	in	all	aspects	were	not	statistically	significant	different.

Keywords :	Student	assistance	system	administration	of	basic	education	schools
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บทนำ
	 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน 

ร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความสามารถ	มีคุณธรรม	จริยธรรม 

และวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง	 โดยผ่านกระบวนการ	

ทางการศึกษานั้น	 นอกจากจะดำเนินการโดยการส่งเสริม	

สนับสนุนนักเรียนแล้ว	การป้องกันและการช่วยเหลือ	แก้ปัญหา	

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของ 

การพัฒนา	 เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

ทัง้ดา้นการสือ่สาร	เทคโนโลยตีา่งๆ	ซึง่นอกจากจะสง่ผลกระทบ	

ต่อผู้คนในเชิงบวกแล้วในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน	 เป็นต้นว่า	

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ	 ปัญหาการระบาดของสารเสพติด	

ปัญหาการแข่งขันรูปแบบต่างๆ	ปัญหาครอบครัว	ซึ่งก่อให้เกิด	

ความทกุข	์ความวติกกงัวล	ความเครยีด	การปรบัตวัทีไ่มเ่หมาะสม	

ทีเ่ปน็ผลเสยีตอ่สขุภาพจติและสขุภาพกายของทกุคนทีเ่กีย่วขอ้ง	 

ดังนั้น	 ภาพความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไป 

ตามความมุ่งหวังนั้น	 ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายทุกคน	 โดยเฉพาะบุคลากร	 ครูทุกคนในโรงเรียน	 ซึ่ง

มีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการ	 เพื่อการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน	 อย่างใกล้ชิด	 ด้วยความรัก	 และเมตตาที่มี	

ต่อศิษย์	 และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต	 ของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม	 เป็นบุคคลที่มี	

คุณค่าของสังคมต่อไป		

	 บทบาทของครูที่กล่าวมานั้นคงมิใช่เรื่องใหม่เพราะมี	 

การปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ	 และได้ดำเนินการมานาน	 ตั้งแต่ 

อดีต	จนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล	ดังความตอนหนึ่ง 

ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในพิธี 

พระราชทานปรญิญาบตัรแก	่นสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	

ประสานมิตร	 ในวันอังคารที่	 28	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2515	

ที่ทรงกล่าวว่า	 “เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวเองให้ตกต่ำ	

หรือเป็นปัญหาแก่สังคม	ประการใด	แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี	

มีความสำเร็จ	 มีฐานะ	 มีเกียรติ	 และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

ราบรื่น	 แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้นจำเป็นต้องอาศัย	

ผู้แนะนำควบคุมไปอย่างถูกต้อง	ในฐานะที่เป็นครู	เป็นอาจารย์		

เปน็ผูบ้รหิารการศกึษา	ทา่นจะชว่ยเขาไดม้ากทีส่ดุ	เพราะมสีว่น	

ควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ	 ด้าน	 รองลงมาจากบิดามารดา 

แต่เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย	 โดยเฉพาะ 

การทำงานอย่างมีระบบมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	

มหีลกัฐานการปฏบิตังิาน	มเีทคนคิ	มวีธิกีารหรอืการใชเ้ครือ่งมอื	

ต่างๆ	 เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วความสำเร็จของงาน 

ย่อมเกิดขึ้นได้เร็ว	 ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคน	 ทั้งทางตรงและ	

ทางอ้อม	ไม่ว่าจะเป็นครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	หรือสังคม”	

(กรมสามัญศึกษา.	2544		:	1)

	 รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 

เยาวชน	 และดำเนินงานตามพระบรมราโชวาท	 จึงมีนโยบาย	

ใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร	โดยสำนกังานคณะกรรมการการศกึษา	

ขั้นพื้นฐาน	 และกระทรวงสาธารณสุข	 โดยกรมสุขภาพจิต 

ได้ร่วมกันวางรากฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 โดยให้ 

สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และกำหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดย 

เน้นกิจกรรมส่งเสริม	 พัฒนา	 ป้องกัน	 แก้ไข	 และการคุ้มครอง	

สิทธิเด็กโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง	 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	

ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้อง 

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ	 สติปัญญาความรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและ	

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี	

ความสขุ	(มาตรา	6)	และแนวการจดัการศกึษายงัใหค้วามสำคญั 

แก่นักเรียนทุกคน	 โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสำคัญที่สุด 

ต้องส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

(มาตรา	22)	ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู ้

คณุธรรม	กระบวนการเรยีนรู	้และบรูณาการตามความเหมาะสม	

ของแต่ละระดับการศึกษา	 ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กำหนดให้ดำเนินการ 

คือเรื่อง	 ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ	 และการ	

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข	 (มาตรา	 23	 ข้อ	 (5)	 ทั้งนี้การจัด 

กระบวนการเรียนให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ให้ 

นักเรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ให้รู้จักคิดเป็น	ทำเป็น	รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม	ค่านิยมที่ดีงาม 

และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทกุวชิา	อกีทัง้มกีารประสาน 

ความรว่มมอืกบับดิา	มารดา	ผูป้กครองและบคุคลในชมุชนทกุฝา่ย	

เพือ่รว่มกนัพฒันานกัเรยีนตามศกัยภาพ	(กระทรวงศกึษาธกิาร. 

2546	:	5)	ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ 

มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ	 จึง

มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ 

ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 เพื่อ 

สร้างคนไทยให้เป็นคนดี	 มีปัญญามีความสุข	 มีศักยภาพ	

พร้อมที่จะแข่งขัน	 การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นความสำคัญทั้ง

ความรู้ความคิด	 ความสามารถ	 คุณธรรม	 กระบวนการเรียนรู้	

และความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล 

และเพื่อให้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุเป้าหมาย 

สถานศกึษาตอ้งมกีารประสานสมัพนัธแ์ละรว่มมอืกบัผูป้กครอง 

นกัเรยีน	บคุคลในชมุชนใหม้กีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง 

ต่อเนื่อง	 ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	 เขต	 2 

มาโนช  กุลนาแพง   วิสิฏฐ์  กิจปรีชา และ วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย
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จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและจุดเน้นการดำเนินงาน 

เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัโอกาสทางศกึษาอยา่งทัว่ถงึเรยีนรูเ้ตม็ตาม 

ศักยภาพ	 และมีทักษะชีวิต	 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้	

อย่างมีความสุข	 โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่	 4	 พัฒนามาตรฐานการ	

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน	เป็นแนวนโยบายที่มุ่ง	ส่งเสริมให้สถาน

ศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	อย่างชัดเจน	โดยประสาน	

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในแต่ละเครือข่ายการศึกษา	 

และภาพรวมของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง	เขต	2	ในการพฒันา	

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

ระหวา่งผูบ้รหิารและคร	ูอาจารย	์ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนนัน้	

ส่วนมากใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา	 โรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้น	 1-2	 ยังมีการ	

ดำเนินการที่ยังไม่ชัดเจนในกระบวนการ	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	

การรู้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	 การคัดกรองนักเรียน	

การส่งเสริมนักเรียน	 การปกป้องและการแก้ไขปัญหา	 และ 

การส่งต่อเมื่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 กำหนดให้ปีการศึกษา	 2551	 เป็น	 ปีแห่งการดูแล	

ช่วยเหลือนักเรียน	 และปีการศึกษา	 2552	 เป็นปีแห่งการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่	

การศึกษาระยอง	 เขต	 2	 ได้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาระบบดูแล	

ชว่ยเหลอืนกัเรยีนทกุโรงเรยีน	จงึทำใหท้กุโรงเรยีนไดด้ำเนนิการ	

ระบบช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 ดังนั้นผู้วิจัย	

จึงต้องการที่จะศึกษาการบริหารจัดการงานการจัดระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน	 โดยเฉพาะโรงเรียนที่ทำการ	

สอนช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง 

เขต	 2	 ใน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	

ด้านการคัดกรองนักเรียน	 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

ด้านการปกป้องและการแก้ไขปัญหา	 และด้านการส่งต่อ	 ว่ามี	

อะไรบ้าง	เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุง	แก้ไข	และพัฒนาการ	

ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 อันจะส่งผลให้เกิด	

คุณภาพต่อนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของสถานศกึษาชว่งชัน้	1-2	สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ระยอง	 เขต	 2	 ได้แก่	 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล		

ด้านการคัดกรองนักเรียน	 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน	

ด้านการปกป้องและการแก้ไขปัญหา	และด้านการส่งต่อ

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ	

นักเรียนของสถานศึกษาช่วงชั้น	1-2	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาระยอง	 เขต	 2	 ตำแหน่งในการปฏิบัติงานและขนาด	

สถานศึกษา			 																																																																																						

วิธีดำเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	และ 

ครูของสถานศึกษา	 ช่วงชั้น1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	

การศึกษาระยอง	เขต	2	ปีการศึกษา	2552	จำนวน	1,003	คน 

ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	จำนวน	110	คน	และครจูำนวน		

893		คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	

และครูของสถานศึกษา	 ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที	่

การศึกษาระยอง	 เขต	 2	 ปีการศึกษา	 2552	 จำนวน	 278	 คน 

โดยผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มของเครจซี่ 

และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	 Morgan	 1970	 :	 607	 –	 610)	

และทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 ตามตำแหน่งในการปฏิบัติงานและ	

ขนาดสถานศึกษา	 (Strat i f ied	 Random	 Sampl ing)		

ประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่	 จำนวน	 10	 คน		

ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก	 จำนวน	 21	 คน	 ครูขนาดใหญ่		

จำนวน	106	คน	และครูขนาดเล็ก	จำนวน	141	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 แบ่งเป็น	 2	

ตอน	คือ

	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ	

ผูต้อบแบบสอบถาม	เปน็แบบสอบถามชนดิแบบสำรวจรายการ	

(Checklist)

	 ตอนที	่2	เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารระบบดแูล 

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาช่วงชั้น	1-2	สังกัดสำนักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง	เขต	2	เปน็แบบสอบถามแบบประมาณ	

ค่า	 (Rating	 scale)	 5	 ระดับ	 ตามแบบของลิเคอร์ท	 (Likert) 

ใน	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	 ด้านการ	

คัดกรองนักเรียน	ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน		ด้านการ	

ปกป้องและการแก้ไขปัญหา	และด้านการส่งต่อ	วิเคราะห์ข้อมูล	

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	คำนวณค่าสถิติ	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เปรียบเทียบการบริหารระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาช่วงชั้น	1-2	โดยใช้		t-test	

ผลการวิจัย
	 1.	 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน	

ศึกษา	 ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	

เขต	 2	 มีระดับปฏิบัติโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ	

มาก

	 2.	 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน	

ศึกษา	 ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	

เขต	2	โดยรวม	ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ	

ครูมีระดับปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น	พบวา่	ดา้นการสง่เสรมิและพฒันา 

นักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

มาโนช  กุลนาแพง   วิสิฏฐ์  กิจปรีชา และ วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย
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ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	 ด้านการคัดกรอง	

นักเรียน	 ด้านการปกป้องและการแก้ไขปัญหา	 และด้านการ 

ส่งต่อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

	 3.	 สถานศึกษา	ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	

การศกึษาระยอง	เขต	2	ทีม่ขีนาดใหญแ่ละสถานศกึษาขนาดเลก็ 

มีระดับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน	

ศึกษาช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง	

เขต	2	โดยรวมและรายด้าน	มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้	

อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขต	

พื้นที่การศึกษาระยอง	 เขต	2	ตระหนักถึงความสำคัญของการ

ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการที่จะช่วยส่งเสริม	

พัฒนา	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ	 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่	

เข้มแข็ง	 คุณภาพชีวิตที่ดี	 มีทักษะการดำรงชีวิต	 สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ซึ่งกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอน 

ชัดเจน	 มีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน	 คุณภาพ	 และ	

มีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้	 ทำให้โรงเรียนสามารถ	

ดำเนินงานทั้ง	 5	 ขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ยุ่งยาก	 โดย	

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	 ส่งผลให้การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ประสบความสำเร็จสู่นักเรียนอย่างแท้จริง	 ซึ่งสอดคล้องกับ	

งานวิจัยของณรงค์ชัย		สาไพรวัลย์	(2546	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา 

การติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร	 จังหวัดมหาสารคาม	 ผลการศึกษา 

พบว่า	สภาพปัจจุบันในการปฏิบัติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โดยภาพรวม	 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 เรียงตามลำดับ	 คือ 

1)	 การคัดกรองนักเรียน	 2)	 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	

3)	 การป้องกันและแก้ไขปัญหา	 4)การส่งเสริมนักเรียน	 และ 

5)	การส่งต่อและสอดคล้องกับงานวิจัยของเรืองยศ		อุตรศาสตร์ 

(2546	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

นกัเรยีนของครทูีป่รกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงัหวดัขอนแกน่	

ผลการศึกษาพบว่า	 สภาพปัจจุบันในการดำเนินงานตามระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา	 โดยภาพรวม	ทุกด้าน	

อยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 1)	

ด้านการส่งเสริมนักเรียน	 2)	 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

3)	ด้านการคัดกรองนักเรียน	4)	ด้านการส่งต่อ	และ	5)	ด้านการ	

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	

	 2.	 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ	

สถานศึกษา	 ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ระยอง	เขต	2	โดยรวม	ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

และครูมีระดับปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่	

ระดับ	.05		ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย	ทั้งนี้อาจเนื่อง 

ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารจัดการ	การดำเนินงาน 

ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในฐานะผูอ้ำนวยความสะดวก	เพือ่	

ใหก้ารดำเนนิงานเกดิประสทิธภิาพโดยมองภาพการดำเนนิงาน 

ทั้งระบบ	ได้แก่	การบริหารจัดการ	บุคลากร	วัสดุอุปกรณ์	และ	

งบประมาณ	 ส่วนครูมีบทบาทในการนำนโยบายของโรงเรียนสู่

การปฏิบัติ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและ 

ผูป้กครอง	ในสว่นของการบรหิารจดัการอาจจะมองเหน็ไมช่ดัเจน 

จึงอาจทำให้มุมมองแตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

นันทพงศ์	 	 พฤกษชาติรัตน์	 (2546	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการ 

ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น	

พืน้ฐาน	ระดบัมธัยมศกึษากรงุเทพมหานคร	ผลการศกึษาพบวา่	

ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ระดบัมธัยมศกึษากรงุเทพมหานคร	พบวา่	โดยรวมและรายดา้น	

แตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และสอดคลอ้งกบั	

งานวิจัยของสมศักดิ์	 	บ้านเหล่า	 (2550	 :	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษา	

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

โคกโพธิ์ไชยศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	

2	ผลการศึกษาพบว่า	ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน	

โคกโพธิ์ไชยศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	

2	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01

	 3.	 สถานศึกษา	ช่วงชั้น	 1-2	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	

การศกึษาระยอง	เขต	2	ทีม่ขีนาดใหญแ่ละสถานศกึษาขนาดเลก็ 

มีระดับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ซึ่งไม่เป็นไป	

ตามสมมติฐานของการวิจัย	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสำนักงาน	

เขตพื้นที่การศึกษาระยอง	 เขต	2	มีนโยบายชัดเจนให้โรงเรียน	

ทุกโรงเรียนในสังกัด	 ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่

จะต้องดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง	 5	

ขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม	 มีเอกสาร	 หลักฐานอ้างอิงชัดเจน 

โดยสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขตพืน้ทีก่ารศกึษามกีารนเิทศ	

กำกับ	 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งให้รายงานเป็น 

ลายลักษณ์อักษรและการสุ่มนิเทศตามโรงเรียน	 เพื่อให้เห็น	

สภาพการดำเนนิงานอยา่งแทจ้รงิ	จงึทำใหโ้รงเรยีนทกุโรงเรยีน	

มกีารดำเนนิงานทัง้	5	ขัน้ตอนตามระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

อย่างจริงจัง	ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงจากโรงเรียน	 

มาโนช  กุลนาแพง   วิสิฏฐ์  กิจปรีชา และ วีระวัฒน์  พัฒนกุลชัย
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ	

นักเรียนของสถานศึกษาช่วงชั้น	1-2	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาระยอง	 เขต	 2	 มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น 

โรงเรียนควรมีการดำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อที่จะได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

อย่างแท้จริง

	 2.	 โรงเรียนควรใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 3.	 โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ควรมีการนิเทศ 

กำกบัตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอื 

นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ			

	 4.	 โรงเรียนต้องมีการประเมินโครงการระบบดูแล	

ช่วยเหลือนักเรียน	 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

	 5.	 ควรทำการศกึษารปูแบบการพฒันาการบรหิารระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาช่วงชั้น	1-2	เพื่อให้เป็น

รูปแบบที่ดีและเหมาะสม

	 6.	 ควรทำการวจิยัเชงิคณุภาพในสถานศกึษา	ชว่งชัน้ที	่

1-2	 ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ	

นักเรียน	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาอื่นๆ	

ต่อไป
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

The Factors that Affect to Work Performance of Responsible Teachers for Student Helping

System in the Basic School under The Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area.

อำนาจ  ชยางคานนท์   พรสวัสดิ์		ศิรศาตนันท์	และ	อำนวย		บุญศรี
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานระบบ 

ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนของบคุลากรกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครผููร้บัผดิชอบระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน	และสรา้งสม	

การพยากรณ์ความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	ปีการศึกษา	2554	จำนวน	132	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น	.98	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติและแบบขั้นตอน

	 ผลการวจิยัพบวา่	1)	การปฏบิตังิานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนของบคุลากรตามความคดิเหน็ของครผููร้บัผดิชอบระบบดแูล 

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 2)	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	3)	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครองและชุมชน	

มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครผููร้บัผดิชอบระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	และ	 4)	ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน	ด้านผู้บริหาร	และด้านครู	 ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

และสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ	91.20	โดยนำมาเขียนสมการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบได้ดังนี้	Y	=		-0.35	+	0.49	(X3)	+	0.31	

(X1)	+	0.29	(X2)	และเขียนสมการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้	Z	=	0.45ZX3	+	0.29ZX1	+	0.30ZX2

คำสำคัญ :	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน			ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	teachers’	working	performance	satisfaction,	effecting	factors	and	

relating	 factors	 towards	 teachers’	working	satisfaction	 for	assistance	student	systems	 in	schools	under	 the	Office	of	

Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	classified	by	administrators,	teachers,	parents	and	community.	The	sample	

used	in	this	research	consisted	of	132	teachers	who	were	responsible	for	student	assistance	systems.	The	tool	was	a	

5-	rating	scale	questionnaire	with	reliability	value	at	.98.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	mean,	

standard	deviation,	Pearson’s	product	moment	correlation	coefficient,	enter	multiple	regression	analysis	and	stepwise	

multiple	regression	analysis.

	 The	results	were	as	follows	:	1)	Teachers’	working	for	student	assistance	systems	in	schools	under	the	Office	of	

Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	overall	was	at	a	high	level.	2)	Teachers’	working	satisfaction	was	at	a	

high	level.	3)	The	affecting	factors	found	were	administrators,	teachers,	parents	and	community		They	were	positive	and	

effected	on	the	teachers’	working.		

 

ˆ
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บทนำ
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และ	

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 6	 ได้กำหนด

จุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า	 ต้องเป็นการจัด 

การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จติใจ	สตปิญัญา	ความรูแ้ละคณุธรรม	มจีรยิธรรมและวฒันธรรม	

ในการดำรงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ย่างมีความสุข	

และมาตรา	22	ยงัไดใ้หค้วามสำคญัแกผู่เ้รยีนทกุคน	โดยยดึหลกั	

ว่าทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้		

และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด	 ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนต้อง	

คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ฝึกให้ผู้เรียนสามารถ	

ประยุกต์	 ใช้ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา	 ให้รู้จัก	

คดิเปน็	ทำเปน็	ปลกูฝงัคณุธรรม	คา่นยิมทีด่งีาม	และคณุลกัษณะ	

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา	มีการประสาน	ความร่วมมือกับบิดา		

มารดา	ผูป้กครองและบคุคลทกุฝา่ยในชมุชน	เพือ่รว่มกนัพฒันา

ผู้เรียนตามศักยภาพ	(กรมสุขภาพจิต	2544	:	11-12)

	 การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน	

ร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 และวิถีชีวิตที่

เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านการศึกษานั้น	 นอกจากจะ

ดำเนินการด้วยการสนับสนุน	 ส่งเสริมผู้เรียนแล้ว	 การป้องกัน	 

และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้น	

ถอืเปน็สิง่สำคญัอกีประการหนึง่	เนือ่งจากสภาพสงัคมในปจัจบุนั	

เปลี่ยนแปลงไปมาก	 ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

ต่อผู้คนในสังคม	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ปัญหาการ	

แพร่ระบาดของยาเสพติด	 ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ	

ปญัหาครอบครวั	สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(สพฐ.)	จึงมีนโยบายสำคัญที่จะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งในและ 

นอกกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหานี้	 วิธีการหนึ่งคือการ 

นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ที่มีองค์ประกอบสำคัญ	 5	

ด้าน	คือ	การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	การคัดกรองนักเรียน	

การส่งเสริมนักเรียน	 การป้องกันและแก้ไขปัญหา	 และด้าน	

การส่งต่อ	 มาเป็นระบบที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นได้	 ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามความมุ่งหวัง 

ดังกล่าว	 ต้องอาศัย	 ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียน	 ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการ	

ดำเนินการต่างๆ	 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	2546	:	1-4)

	 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูที่ไม่ประสบ 

ความสำเร็จ	 ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง	 เช่น	 ครูต้อง	

รับผิดชอบงานในหลายๆ	ด้าน	ปัญหาด้านสัมพันธภาพระหว่าง	

บุคคลในองค์กร	 ปัญหาด้านสภาพการทำงาน	 และสิ่งอำนวย	

ความสะดวก	 ปัญหาด้านการปรับตัว	 บุคลิกภาพ	 เงินเดือนที่ 

ไมพ่อกบัคา่ครองชพีทีส่งูขึน้	จำนวนนกัเรยีนในความรบัผดิชอบ	

มากเกินไป	 ไม่มีเวลาพอที่จะให้คำปรึกษา	 มีการเปลี่ยนแปลง	

ครูทุกปีการศึกษาซึ่งขาดการติดตามที่ต่อเนื่อง	 ครูที่ปรึกษา	

ไม่ได้สอนประจำในห้องเรียนนั้น	 และที่สำคัญยังมีครูที่ปรึกษา	

บางคนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา	 ไม่พอใจที่จะ	

ทำหน้าที่ของครูที่ปรึกษา	 ตลอดทั้งการขาดการนิเทศ	 ติดตาม 

จากฝ่ายบริหาร	 รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่นๆ	 เช่น	 เกี่ยวกับ	

ระเบียบวินัยของนักเรียน	 ความเอาใจใส่ต่อการเรียน	 สภาพ	

ห้องเรียน	 จำนวนชั่วโมงที่สอน	 ปัญหาจากผู้ปกครอง	 และ	

ขาดการสนับสนุน	ส่งเสริมด้านวัสดุอุปกรณ์	ตลอดจนขาดขวัญ

และกำลังใจในการทำงาน	ซึ่งสภาพเหล่านี้จะสร้างความกดดัน 

ให้กับบุคลากร	 อาจก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจ	 และเกิดความ	

ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ้น	 ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ	

เช่น	บุคลากรท่ีมีคุณภาพ	วัสดุ	ครุภัณฑ์และงบประมาณท่ีเพียงพอ	

ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี	 ย่อมส่งผลให้การดำเนินการ 

จดัการศกึษาสามารถบรรลวุตัถปุระสงคไ์ด	้และปจัจยัทีม่บีทบาท

สำคัญต่อการจัดการศึกษามากที่สุดในโรงเรียน	คือ	บุคลากร

	 ในการบริหารองค์กร	 คนนับว่าเป็นปัจจัยหลักของการ 

บริหารที่จะนำพาปัจจัยการบริหารอื่นๆ	 ไปสู่ความสำเร็จตาม	

วัตถุประสงค์ขององค์การ	 หากผู้บริหารต้องการให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทำงานให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ	 สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารควรให้	

ความสนใจ	ก็คือ	ความพึงพอใจในงานของบุคลากร	การปฏิบัติงาน	

ที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความรู้สึกพอใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน	

ให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายได้	 การปฏิบัติงานนั้นต้องตอบสนอง 

ความต้องการพื้นฐานของตนเอง	 หน่วยงานใดมีปัจจัยที่เป็น	

เครื่องจูงใจในการทำงานมาก	 บุคคลในหน่วยงานนั้นย่อมเกิด	

ความพงึพอใจในการทำงานมาก	เพราะการจงูใจในการทำงานนัน้		

จะช่วยโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับ

งาน	 อยากทำงาน	ทุ่มเทความสามารถเพื่องานและหน่วยงาน 

มีความเต็มใจที่จะใช้พลังในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ 

ตามเป้าหมาย	จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย	เพื่อค้นหาปัจจัย	

ที่น่าจะส่งผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	พบว่า	 ปัจจัย	

จูงใจและปัจจัยค้ำจุนตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก 

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดคล้ายกับทฤษฎีความต้องการของ 

มาสโลว์เป็นอันมาก	 และมีปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจใน	

การปฏิบัติงาน	 อย่างไรก็ตามอาชีพครู	 การได้รับการยอมรับ	

นับถือจากผู้บังคับบัญชา	 และเพื่อนร่วมงานยังไม่เพียงพอ		

หากแต่จะต้องได้รับจากนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และบุคคล		

ภายนอกอ่ืนๆ	 อีกด้วย	 จึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจอย่างแท้จริง 

อีกทั้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ก็มีความสำคัญ	 เพราะแรงจูงใจ	

ใฝ่สัมฤทธิ์ 	 เป็นความปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จใน	

อำนาจ  ชยางคานนท์   พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์ และ อำนวย  บุญศรี
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กจิกรรมตา่งๆ	มคีวามตอ้งการเปน็ผูน้ำในการทำงานอยา่งอสิระ 

มีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ย่อท้อต่อ 

อุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันสูงเด่นที่ตั้งไว้	 การที่คนจะ

มีความสุขในการทำงานและทำงานของเขาเองให้ดีที่สุดนั้น		 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง	 คือ	 การได้รับรู้ผลสำเร็จของการ	

ปฏิบัติงานว่าอยู่ในระดับใด	 การกำหนดจุดประสงค์ขององค์กร	

ไว้อย่างชัดเจนย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นจุดมุ่งหมาย	

ปลายทางร่วมกัน	 และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	 อันจะ 

ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเป็นอย่างดี	 การได้รับ	

มอบหมาย	 ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำงานต่างๆ	 จะทำให้	

เกิดความรับผิดชอบในผลงานของตน	 ภายใต้การนิเทศโดย 

ผูบ้รหิารและบคุลากรทกุคนในโรงเรยีนรว่มมอืกนั	โดยใชเ้ทคนคิ	

วิธีการและกิจกรรมการนิเทศแบบต่างๆ	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้

มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล	 ส่งผลให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น	

(ประพล		ตระการไทย.	2547	:	69)	

	 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน	

เป็นการส่งเสริม	พัฒนา	ป้องกันและแก้ปัญหา	 เพื่อให้นักเรียน

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	

มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแรง	 มีทักษะการดำรงชีวิตและมี	

คณุภาพชวีติทีด่	ีซึง่การดำเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

ในโรงเรยีนใหป้ระสบผลสำเรจ็นัน้	จะตอ้งอาศยัความรว่มมอืจาก

บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา	ซึ่งปัจจัยหลักที่จะส่งผล

ต่อความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น	 ประกอบด้วยปัจจัยด้านผู้บริหาร	

ปัจจัยด้านครู	ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน	(กรมสุขภาพจิต.	

2544	:	12)

	 ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	 ซึ่งมีหน้าที่ใน	

การบริหารงานต่างๆ	 ในโรงเรียนให้เกิดผลดีที่สุด	 อันจะส่งผล	

ต่อไปยังนักเรียนในโรงเรียน	 จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยต่างๆ	

ทีส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครตูามระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียน	โดยแบ่งเป็น	3	ด้าน	คือ	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	

ปจัจยัดา้นคร	ูและปจัจยัดา้นผูป้กครองและชมุชน	เพือ่เปน็ขอ้มลู

สำหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	ไดน้ำผลการศกึษา	

ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน	 กำหนดนโยบาย	 พิจารณา		

ปรับปรุง	การบริหารงานและวิธีปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ	

นกัเรยีนของบคุลากรตามความคดิเหน็ของครผููร้บัผดิชอบระบบ 

ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัสำนกังาน	

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

จันทบุรี

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของบุคลากรกับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี

	 4.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจของครู 

ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

จันทบุรี

ความสำคัญของการวิจัย

	 ทำให้ทราบข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง 

ขวัญและกำลังใจในการทำงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อให้การทำงาน	

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ตลอดจนใช้สำหรับเป็นข้อมูล 

พ้ืนฐานประกอบการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการพัฒนา 

หาแนวทางแก้ไข	 ปรับปรุง	 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของคร ู

ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ	

ยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้รับผิดชอบระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	ปีการศึกษา	2554		

	 ตัวแปรที่ศึกษา	 ประกอบด้วยตัวแปรพยากรณ์	 	 ได้แก่	 

การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของบุคลากรตาม 

ความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	 แบ่งเป็น	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านผู้บริหาร	

ด้านครู	 ด้านผู้ปกครองและชุมชน	 ตัวแปรเกณฑ์	 ได้แก่	 ความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	

วิธีดำเนินการวิจัย
	 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั	คอื	ไดแ้ก	่ครผููร้บัผดิชอบระบบ	

ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัสำนกังาน	

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ปีการศึกษา	 2554		

จำนวน	197	คน	

อำนาจ  ชยางคานนท์   พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์ และ อำนวย  บุญศรี
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42			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2555

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ได้แก่	 ครูผู้รับผิดชอบ	

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจันทบรุี	ปกีารศกึษา	

2554	 จำนวน	 132	 คน	 โดยการกำหนดขนาดจากตารางของ	

เครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan)	(บุญชม	ศรีสะอาด.	

2543	 :	 40)	 และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	

(Stratified	Random	Sampling)

เครื่องมือการวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	

แบ่งเป็น	3		ตอน	คือ

	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 มีลักษณะเป็นแบบ	

เลือกตอบ	(Check	List)

	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ 

การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของบุคลากรใน	 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	ซึ่งมีองค์ประกอบ	3	ด้าน	คือ	ปัจจัยด้าน	

ผู้บริหาร	 ปัจจัยด้านครู	 และปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)

	 ตอนท่ี	3	เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

จนัทบรุ	ีลกัษณะของแบบสอบถามเปน็แบบมาตราสว่นประมาณ 

ค่า	(Rating	Scale)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณี	 ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ที่เป็น	

กลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกใน	

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 โดยส่งแบบสอบถามและเก็บ	

รวบรวมด้วยตนเอง	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวเิคราะหแ์บบสอบถามใชโ้ปรแกรมสำเรจ็รปู	คำนวณ	

ค่าสถิติพื้นฐาน	และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนของบุคลากรตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		

โดยการหาค่าเฉลี่ย	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.	 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น	

พื้นฐาน	โดยการหาค่าเฉลี่ย	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของบุคลากรกับความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	 Moment	 Correlation 

Coefficient)

	 4.	 วเิคราะหก์ารปฏบิตังิานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

ของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น	

พืน้ฐาน	โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบปกต	ิ(Enter		

Multiple	 Regression	 Analysis)	 และแบบขั้นตอน	 (Stepwise	

Multiple	Regression	Analysis)

ผลการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 

บุคลากรตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	ทุกด้าน	

	 2.	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	

อยู่ในระดับมากทุกข้อ	

	 3.	 ปจัจยัดา้นผูบ้รหิาร	คร	ูผูป้กครองและชมุชน	มคีวาม	

สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น	

พื้นฐาน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 ปัจจัยด้านผู้ปกครองและ	

ชุมชน	ด้านผู้บริหาร	และด้านครู	ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

และสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ	 91.20	 โดยนำมาเขียนสมการ	

ถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบได้ดังนี้	Y	=		-0.35	+	0.49	(X3)	+	

0.31	(X1)	+	0.29	(X2)	และเขยีนสมการถดถอยในรปูแบบคะแนน	

มาตรฐานได้ดังนี้	Z	=	0.45ZX3	+	0.29ZX1	+	0.30ZX21.	

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 

บุคลากรตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแล 

ˆ

ˆ
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ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ในภาพรวมอยู่ใน	

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	

ทกุดา้น	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ	ผูบ้รหิารเปน็ผูท้ีม่อีำนาจการตดัสนิใจ 

สูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน	 และนโยบายการ 

ดำเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนของสำนกังาน	เขตพืน้ที	่

การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี	ทำใหท้กุโรงเรยีนในสงักดัมกีาร	

ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง	 ต่อเนื่อง	

และเป็นรูปธรรม	 ตระหนักถึงผลที่เกิดกับนักเรียนเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ผู้บริหารยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม 

ในการรับรู้	 กำหนดนโยบาย	 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน	

ทัง้สง่เสรมิ	สนบัสนนุในการอบรม	ประชมุ	สมัมนา	การศกึษาดงูาน	

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง 

ชัดเจน	 ทำให้ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 

รู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วิทยา 

แสงคำไพ	 (2551	 :	 133-139)	 ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการ 

ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โรงเรียนเสือโก้ก	

วทิยาสรรค	์อำเภอวาปปีทมุ	จงัหวดัมหาสารคาม	สงักดัสำนกังาน	

เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม	 เขต	 2	 ผลการศึกษาพบว่า 

การพัฒนาครูด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน	 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 โดยใช้การประชุมเชิง	

ปฏิบัติการ	 การศึกษาดูงาน	 และการนิเทศ	 กำกับ	 ติดตาม 

เป็นนวัตกรรมในการวิจัยตามกรอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน	 ทำให้ครูมีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตาม 

ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนไดเ้ปน็อยา่งด	ีนกัเรยีนมพีฤตกิรรม	

ที่พึงประสงค์มากขึ้น	 สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนของตนได้ 

นักเรียนมีระเบียบวินัย	และมีความรับผิดชอบมากขึ้น	สามารถ	

ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	

	 2.	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้	พบวา่	อยูใ่นระดบัมาก	

ทุกข้อ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนเห็นความสำคัญ	 ตระหนัก	 และรู้สึกในทางบวกต่อ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	มีการรณรงค์ให้จัด	

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน	 กิจกรรมให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง	

เทา่เทยีมกนั	ตลอดจนครผููร้บัผดิชอบมแีนวทางในการดำเนนิงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งสำนักงาน	

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2547	 :	 4)	 ได้กำหนด 

แนวทางในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม	

กรอบการดำเนนิงาน	5	ดา้น	ดงันี	้1)	การรูจ้กันกัเรยีนเปน็รายบคุคล	

2)	 การคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	 กลุ่มปกติ	 กลุ่มเสี่ยง	

และกลุ่มช่วยเหลือ	 3)	 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน	 4)	

การป้องกันและแก้ไขปัญหา	 และ	 5)	 การส่งต่อทั้งภายในและ	

ภายนอก	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	เตรียมศักดิ์	อินอุเทน	

(2551	:	109-110)	ไดศ้กึษาประสทิธผิลการดำเนนิงานระบบดแูล

ชว่ยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีน	สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

นครพนม	เขต	2	ผลการศกึษาพบวา่	ประสทิธผิลการดำเนนิงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ	

มาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จุฑาภรณ์	 นาคประวัติ	

(2553	 :	 55-57)	 ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ 

ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขต	

อำเภอสอยดาว	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี	 

เขต	 2	 ผลการศึกษาพบว่า	 มีแนวทางการพัฒนาระบบดูแล	

ช่วยเหลือนักเรียน	 ได้แก่	 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล		

ด้วยการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน	 ด้านการส่งเสริมนักเรียน 

โรงเรียนควรจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 

นักเรียน	 กำหนดวัน	 เวลาในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนและ	

เพียงพอ	 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน	 ด้วยการ	

ประสานความรว่มมอืกบัทกุฝา่ย	ดา้นการสง่ตอ่นกัเรยีน	ทกุฝา่ย

ในโรงเรยีนตอ้งตระหนกัถงึความจำเปน็ในการแกป้ญัหานกัเรยีน

รว่มกบัครทูีป่รกึษา	มกีารตดิตาม	ประเมนิผลการสง่ตอ่นกัเรยีน	

อยา่งสมำ่เสมอ	และดา้นการคดักรองนกัเรยีน	ปรบัปรงุเกณฑใ์น	

การคดักรองนกัเรยีนใหช้ดัเจน	งา่ย	และสะดวกในการกรอกขอ้มลู	

และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียน

	 3.	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ครู	 ผู้ปกครองและชุมชน	 มี 

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษาจนัทบรุ	ีมกีารกำหนดนโยบาย		แผนการดำเนนิงาน 

กรอบ	 และทิศทางในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนอย่างชัดเจน	 เน้นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน	 ซึ่งครูผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการนำแนวนโยบาย 

แผนการดำเนินงานไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัว	 โดยอาศัย	

ความร่วมมือจากเพื่อนครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน 

ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น	

รูปธรรม	 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาส	

ให้ผู้ปกครอง	ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	มีการประชุม	

วางแผนการดำเนนิงานรว่มกนั	เปน็การสรา้งความสมัพนัธอ์นัด	ี

ระหวา่งโรงเรยีน	ผูป้กครอง	และชมุชน	ทำใหค้รแูละผูป้กครองได ้
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 ร่วมรับรู้ปัญหาของ 

นักเรียน	ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา	และช่วยกัน 

สอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนเมื่อนักเรียน 

อยู่ที่บ้านหรือในชุมชน	 ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ 

มีปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	ซึ่งผู้ปกครองและ	

ชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบดูแล	

ช่วยเหลือนักเรียน	 ดังนั้นครูผู้รับผิดชอบจึงมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	

กรมสขุภาพจติ	(2544	:	3)	ไดเ้สนอปจัจยัทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพ 

และความต้องการของครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือ	

นักเรียน	 5	 ประการ	 ดังนี้	 1)	 ผู้บริหารโรงเรียน	 รวมทั้งผู้ช่วย	

ผูบ้รหิารโรงเรยีนทกุฝา่ย	ตระหนกัถงึความสำคญัของระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียน	และให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วม 

กิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ	 2)	 ครูทุกคนและ 

ผูเ้กีย่วขอ้งจำเปน็ตอ้งมคีวามตระหนกัในความสำคญัของระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน	มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน	และมีความสุข 

ทีจ่ะพฒันานกัเรยีนในทกุดา้น	3)	คณะกรรมการหรอืคณะทำงาน	

ทุกคณะ	ต้องมีระบบประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีการประชุม 

ในแต่ละคณะอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนด	4)	ครูที่ปรึกษาเป็น	

บคุลากรหลกัสำคญัในการดำเนนิงาน	โดยตอ้งไดร้บัความรว่มมอื	

จากครทูกุคนในโรงเรยีน	รวมทัง้การสนบัสนนุตา่งๆ	จากโรงเรยีน	

และ	5)	การอบรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะ	รวมทัง้การเผยแพรข่อ้มลู	

ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอื้อประโยชน ์

ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็น	 โดยเฉพาะเรื่อง	

ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ 

ของนักเรียน	 ซึ่งโรงเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ	

สม่ำเสมอ	

	 4.	 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน	

ด้านผู้บริหาร	 และด้านครู	 ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

และสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ	 91.20	 โดยนำมาเขียนสมการ	

ถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบได้ดังนี้	Y	=		-0.35	+	0.49	(X3)	+	

0.31	(X1)	+	0.29	(X2)	และเขยีนสมการถดถอยในรปูแบบคะแนน	

มาตรฐานได้ดังนี้	Z	=	0.45ZX3	+	0.29ZX1	+	0.30ZX2	ทั้งนี้อาจ 

เป็นเพราะการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น	 

กระบวนการทำงานอยา่งเปน็ระบบ	มขีัน้ตอน	มคีวามหลากหลาย	

ซับซ้อน	ซึ่งการดำเนินงานบางอย่างครูผู้รับผิดชอบไม่สามารถ 

ปฏิบัติเพียงคนเดียวได้	ดังนั้นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

จึงต้องมีการทำงานเป็นทีม	มีการประสานงาน	และอาศัยความ	

ร่วมมือจากบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สอดคล้องกับแนวนโยบาย 

ในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2552	:	13)	ได้กล่าวไว้ว่า	

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 เป็นกระบวนการดำเนินงาน	

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ	มีขั้นตอน	มีครูที่ปรึกษา	

เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

อันได้แก่	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	

ผู้บริหาร	 และครูทุกคน	 มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน	 มี 

มาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้		

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	ปรดีิ	์เปรมภษูติานนท	์(2552	:	85-88)	

ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการปฏบิตังิานของครตูามระบบการ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน	ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่	

การศึกษาสระแก้ว	ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ	

ปฏิบัติงาน	 ด้านปัจจัยความสัมพันธ์	 (X4)	 สามารถพยากรณ์

ผลการปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้	

โดยการสร้างสมการพยากรณ์ดังนี้	Y	=	1.251	+	.674	(X4)

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ครู	 ผู้ปกครองและชุมชน 

เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ดังนั้นผู้บริหารหรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม	 สนับสนุน	

ปัจจัยทั้ง	 3	 ปัจจัย	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	 ส่งผลต่อการ	

พัฒนาคุณภาพของนักเรียนต่อไป

	 2.	 โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ 

เขา้มามสีว่นรว่มในการดำเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน

อย่างชัดเจน	เป็นรูปธรรม

	 3.	 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ระหวา่งเพือ่นครทูัง้ในและนอกโรงเรยีน	เพือ่ใหค้รไูดแ้ลกเปลีย่น	

ความคิดเห็น	ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	และเป็นการสร้าง	

เครือข่ายในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง	

เป็นรูปธรรม

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ	

ˆ

ˆ

ˆ
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นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดจันทบุรี	 ทั้งนี้เพื่อ 

เปน็แนวทางในการพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในจงัหวดั 

จันทบุรีให้มีประสิทธิภาพต่อไป

	 2.	 ควรศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เพื่อเป็น 

แนวทางสำหรับโรงเรียนในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	

และยั่งยืน

	 3.	 ควรศึกษาความต้องการจำเป็นในการดำเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ทั้งนี้เพื่อ 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน
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ศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระยอง 

A  Study of Effective Teamwork Conditions  According to Adiministrators and Teachers, Opinions 

of Basic Education Schools in Rayong Province.

ธีระ  ไชยสิทธิ์  	เฉลา	ประเสริฐสังข์			อำนวย	บุญศรี
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี				

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค	์1)	เพือ่ศกึษาสภาพและเปรยีบเทยีบสภาพการทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพตามความคดิเหน็ 

ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จังหวัดระยอง	จำแนกตามตำแหน่ง	และประเภทของสถานศึกษา	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	

ผู้บริหาร	และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จังหวัดระยอง	ปีการศึกษา	2554	ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 	Random	 

Sampling)	 และเทียบตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่	 และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	 Morgan.1970	 :	 607-610)	

ได้กลุ่มตัวอย่าง	 ผู้บริหาร	 จำนวน	 92	 คน	 ครู	 จำนวน	 322	 คน	 รวมกลุ่มตัวอย่าง	 ทั้งสิ้น	 414	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

คือแบบสอบถามแบบ	 มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 แบ่งเป็น	 5	 ระดับ	 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 .31-.87	

และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .97	สถิติที่ใช้	 ได้แก่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 (X)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	การทดสอบค่าที	 (t-test) 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 และหากพบความแตกต่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’)

	 ผลการวิจัยพบว่า		

	 1.	 สภาพการทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จงัหวดัระยอง	

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก		

		 2.	 เปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

จังหวัดระยอง	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	ิ ยกเว้นด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน	 มีความ 

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคร ู

		 3.	 เปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดระยอง	จำแนกตามประเภทของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 																																																																																																																													

คำสำคัญ : การทำงานเป็นทีม			ทีมงานประสิทธิภาพ		
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Abstract

	 The	 research	 aimed	 to	 study	 and	 compare	 effective	 teamwork	 conditions	 according	 to	 administrators	 and 

teachers’	opinions	of	basic	education	schools	in	Rayong	province	classified	by	positions	and	school	types.	The	sample		of	

the	research	consisted	of	92	administrators	and	322	teachers	of	basic	education	schools	in	Rayong	province	by	stratified		

random	sampling.	The	research	instrument	was	a	5	rating	scale	questionnaire	with	reliability	value	at	.	97.	The		statistics		

used	in	this	research	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	One-way	ANOVA.	

	 The	results	of	the	research	were	as	follows:	1)	The	effective	teamwork	conditions	according	to	administrators		

and	teachers’	opinions	of	basic	education	schools	in	Rayong	province	over	all	and	in	each	aspect	were	at	a	high	level. 

2)	The	effective	teamwork	conditions	between	administrators	and	teachers’	opinions	over	all	and	in	each	aspect	were	

not	statistically	significant	different.	except	in	respectation	each	other	aspects	were	statistically	significant	different	at	.50.

The	administrators’	opinions	on	effective	teamwork	conditions	of	basic	education	schools	were	greater	than	teachers’ 

3)	The	effective	teamwork	conditions	according	to	administrators	and	teachers’	opinions	among	school	types	over	all	

and	in	each	aspect	were	not	statistically	significant	different.……

Keywords : Teamwork	effective	teamwork
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บทนำ
	 ผู้นำองค์กรต่างมุ่งพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ	หลกัทีส่ำคญัประการหนึง่ของกระบวนการ 

พัฒนาองค์การ	คือ	การมุ่งแสวงหาวิธีการที่ดีกว่า	มาใช้ในการ 

ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมุ่งดึงเอา	

ความรู้	 ทักษะและความสามารถของบุคคลในองค์กรมาใช้ให้	

เกดิประโยชนส์งูสดุ	ถงึแมจ้ดุเนน้นีจ้ะมุง่ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

แต่จุดเน้นที่สำคัญคือ	 การมุ่งพัฒนาที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย 

สว่นบคุคลและเปา้หมายขององคก์รไปพรอ้มๆ	กนั	ในการพฒันา	

องค์กรจึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

บคุลากรทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความไวว้างใจซึง่กนัและกนั	พรอ้ม	

เผชญิกบัปญัหาตา่งๆ	อยา่งเปดิเผย	เปดิโอกาสใหท้กุฝา่ยเขา้มา	

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	 ส่งเสริมให้มีทัศนคติแบบร่วมมือ	

ร่วมใจในการแก้ปัญหาต่างๆ	 ขององค์กร	 และสนับสนุนให้ 

บุคลากรใช้ศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน	 อาจกล่าวได้ว่า 

การปฏบิตังิานของบคุลากรในองคก์รจงึเปน็ลกัษณะการทำงาน 

เป็นทีม	 ซึ่งเป็นวิธีการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน 

การทำงานในองค์กรอย่างมีแบบแผนนั่นเอง	 และเป็นที่ยอมรับ	

กนัทัว่ไปแลว้วา่	การทำงานเปน็ทมีเปน็แนวปฏบิตัทิีก่ำลงัไดร้บั

ความสนใจอยา่งกวา้งขวาง	เนือ่งจากมขีอ้มลูเชงิประจกัษแ์สดง

ใหเ้หน็วา่	เปน็การพฒันาทมีงานใหท้ำงานไดค้ลอ่งตวัชว่ยใหผ้ล

การปฏิบัติงานดีขึ้น	(สุนันทา		เลาหนันทน์.	2544	:	28)		

	 การทำงานเป็นทีม	 มีลักษณะการทำงานที่เปิดโอกาส	

ให้บุคคลหรือทีมงานร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างใกล้ชิด 

สามารถประสานความสามารถระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ		

มีการติดต่อสื่อสารที่เป็นเอกภาพ	 เห็นพ้องต้องกันในภารกิจ 

โดยถือว่าเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ความสำเร็จของทีมเป็นสำคัญ 

จึงส่งผลให้สมาชิกทีมมีความเข้าใจ	 มีความผูกพันกัน	 เป็นการ 

ช่วยเพิ่มพูนการยอมรับนับถือต่อกัน	 ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ	

ในการทำงานร่วมกัน	 ประสิทธิภาพของงานและผลผลิตก็จะ	

เพิ่มขึ้น	 การทำงานเป็นทีมมีความจำเป็นควรให้ความสำคัญ 

ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ	 ด้วยเหตุผลที่ว่า	 การทำงาน	

บางอยา่ง	เราไมส่ามารถทำใหส้ำเรจ็ไดโ้ดยบคุคลเพยีงคนเดยีว 

งานบางอย่างต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จำเป็นต้องอาศัย 

ความรู้ความสามารถจากบุคคลหลายฝ่าย	 งานบางอย่างเป็น	

งานที่ต้องทำโดยเร่งด่วนไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ทันเวลาที่ 

กำหนด	 และบางอย่างเป็นงานที่หลายหน่วยงานรับผิดชอบ 

หากได้มีการร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายมาระดมความคิด 

ทำงานร่วมกันจะทำให้การทำงานนั้นๆ	 ประสบความสำเร็จ	

ตามเป้าหมายได้	(สมชาติ		กิจยรรยง	และจีรชา		ใจเปี่ยม.	2552	

:	 57)	 และถ้าหากว่าทีมงานได้ผ่านการเตรียมตัว	 การฝึกฝน 

โดยมีการทำงานร่วมกันจนเกิดความชำนาญในการทำงานและ 

มีการประสานงานที่ดี	 สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสามัคคี		

มีการร่วมมือกันมากกว่าการที่สมาชิกแต่ละคนจะแยกกันทำ	

ในบทบาทของตนเอง	พยายามที่จะแสดงความโดดเด่นของตน

เพียงคนเดียวโดยไม่สนใจสมาชิกอื่นในทีม	จะทำให้การทำงาน 

เปน็ทมีประสบความสำเรจ็และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	(ณฏัฐพนัธ	์

เขจรนันทน์	และคนอื่นๆ	2545	:	22	)	ในทางตรงกันข้าม	หาก

หน่วยงานหรือองค์กรขาดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ	

อาจทำให้เกิดปัญหา	อุปสรรคต่างๆ	ในการพัฒนาสู่ความสำเร็จ	

ตามเป้าหมายได้	

	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	 เป็นหน่วยงาน	

ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษา	 ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย	 คือการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ	 มีบุคลากรหลักในการจัด	

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผล	 ได้แก่	

ผู้บริหาร	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ที่ต้องมีการประสาน	

ความร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่าย	 ทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	 ในการ	

ดำเนินงานตามภารกิจความรับผิดชอบของสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 4	 งาน	 ให้เกิดความสำเร็จได้แก่	 งานวิชาการ	 งาน	

งบประมาณ	 งานบริหารงานบุคคล	 และงานบริหารทั่วไป 

ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีการจัดกิจกรรมการ	

เรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	

ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร	สำนกังานคณะกรรมการ	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และความต้องการของสถานศึกษา	 โดย

ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครู	 ผู้ปกครองนักเรียน	 หน่วยงานต่างๆ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน	

การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ	 และกำหนดไว้ในแผนพัฒนา	

คุณภาพการศึกษา	 แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาสำเร็จ 

อย่างมีประสิทธิภาพ	สภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

ในสถานศึกษา	จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผลักดันให้การจัดกิจกรรม 

ต่างๆ	 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานโครงการต่างๆ	 ที่กำหนดไว้	

สำเร็จลุล่วงได้มากหรือน้อย	 และมีประสิทธิภาพเพียงใด	

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ที่เป็นเป้าหมายสำคัญ 

หากโรงเรยีนขาดการทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ	อาจทำให้	

เกดิปญัหา	อปุสรรคตา่งๆ	ได	้เชน่	การทำงานบางอยา่งดำเนนิงาน	

ไม่สำเร็จ	 งานบางอย่างไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 งาน	

บางอย่างเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด	 ส่งผลเสียต่อการจัดการ	

ศึกษาของสถานศึกษา	ที่ไม่สามารถทำให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

การดำเนินงานได้		

ธีระ  ไชยสิทธิ์   เฉลา ประเสริฐสังข์   อำนวย บุญศรี
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	 ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

จังหวัดระยอง	จึงมีความสนใจศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมที่

มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จังหวัดระยอง	เพื่อนำ 

ผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการทำงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาสภาพการทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดระยอง	

		 2.	 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมที่มี 

ประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	 จำแนกตามตำแหน่ง	 และ	

ประเภทของสถานศึกษา

วิธีดำเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 และครู	

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จงัหวดัระยอง	ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิาร	

จำนวน	129	คน	ครู	จำนวน	2079	คน	รวมทั้งสิ้น	2208	คน

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 และครูใน	

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	 ปีการศึกษา	 2554	

ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	Random	Sampling) 

และเทียบตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่	 และ	

มอร์แกน	ได้กลุ่มตัวอย่าง	ผู้บริหาร	จำนวน	92	คน	ครู	จำนวน	

322	คน	รวมกลุ่มตัวอย่าง	ทั้งสิ้น	414	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม	แบ่งเป็น	2	ตอน	คือ	

		 ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ตอบ	

แบบสอบถาม	ซึ่งเป็นผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงัหวดัระยอง	มลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	

เกี่ยวกับตำแหน่ง	และประเภทของสถานศึกษา

	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูเกี่ยวกับสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	 มีลักษณะเป็นแบบ	

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ของลิเคิร์ท	 (Likert’	 Five 

Rating	Scale)

ผลการวิจัย
	 1)	 สภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดระยอง	 โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก	 2) 

เปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดระยอง	 จำแนกตามตำแหน่งโดยรวมและรายด้าน 

แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ	ิยกเวน้ดา้นการยอมรบั	

นับถือซึ่งกันและกัน	 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	 .05	 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพการทำงาน 

เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครู	3)	เปรียบเทียบสภาพการ	

ทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	 จำแนกตาม 

ประเภทของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 สภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตาม 

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

จังหวัดระยอง	 ทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก	

ทุกด้าน	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูให้ความสำคัญต่อ

การทำงานเป็นทีมเป็นอย่างมาก	 ซึ่งอาจต้องการให้เกิดสภาพ 

การทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้ในหนว่ยงานของตน	โดย	

การทำงานส่วนใหญ่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	

ในปัจจุบันได้ปฏิบัติในลักษณะของการทำงานเป็นทีมอยู่แล้ว	

และต้องการให้เกิดสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น	 และโดยความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของการ	

ปฏริปูการศกึษา	ทำใหผู้บ้รหิารและครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จงัหวดัระยอง	ตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	และตอ้งปรบัตวัใหท้นั	

ตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็	อกีทัง้พระราชบญัญตั	ิ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2) 

พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 39	 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจ	

การบริหารและการจัดการศึกษา	 ทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	

การบรหิารงานบคุคล	และการบรหิารทัว่ไป	ไปยงัคณะกรรมการ	

และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง	 และพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2546		

มาตรา	39		(กระทรวงศึกษาธิการ.	2546	:	12-14)	กำหนดให้

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และมี 

อำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม	

กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบัของทางราชการ	ของสถานศกึษา		

และมีหน้าที่อื่นตามที่กำหนด	 ดังนั้น	 ความสอดคล้องกับ	

พระราชบัญญัติทั้ง	2	ฉบับ	ดังกล่าวข้างต้นทำให้สถานศึกษามี 

อิสระในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน	

(School	Based	Management	:	SBM)	การบริหารจึงมุ่งเพื่อให้ 

เป็นไปตามความต้องการของแต่ละสถานศึกษา	 ทำให้ผู้บริหาร		

คร	ู	ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ยจงึตอ้งรว่มคดิ	รว่มทำ	รว่มรบัผดิชอบ	

และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจ

ธีระ  ไชยสิทธิ์   เฉลา ประเสริฐสังข์   อำนวย บุญศรี
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หลักในการดำเนินงานและลงมือปฏิบัติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ	

ตอ้งประสานความรว่มมอื	รว่มใจกนั	รว่มทำงานดว้ยความมุง่มัน่	

ให้การยอมรับและไว้ใจซึ่งกันและกัน	 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น	

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้การดำเนินงานในกิจกรรม 

ต่างๆ	 ของสถานศึกษาให้สำเร็จ	 อาจหันมาให้ความสำคัญกับ	

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ดังกล่าวตามความรู้	 ความสามารถ	 ความถนัด	 ความสนใจ	

ความเชี่ยวชาญ	 และความพึงพอใจ	 ของแต่ละคนมากขึ้น 

โดยแต่งตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการดำเนินงานหรือเป็นทีมงาน	

มกีารกำหนดจำนวนสมาชกิ	กำหนดระยะเวลาการทำงานอยา่ง	

ชัดเจน	ทำให้ผู้ร่วมทีมงาน	มีการประสานงานในการทำงานที่มี	

ความคลอ่งตวั	มกีารแลกเปลีย่นความคดิ	สามารถแกป้ญัหาตา่งๆ	

ได้	 ทำให้สมาชิกทีมมีขวัญกำลังใจ	 ซึ่งเป็นลักษณะการทำงาน	

เปน็ทมีทีด่ใีนสถานศกึษา	สง่ผลใหก้ารทำงานในสถานศกึษานัน้	

ประสบความสำเร็จมากข้ึน	สอดคล้องกับ	วราภรณ์		ตระกูลสฤษด์ิ 

(2549:12-14)	 ที่กล่าวว่า	 ลักษณะการทำงานเป็นทีมที่ดีต้องมี

การกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	โดยแบ่งงานกันทำ 

ตามความรู้ความรู้ความสามารถที่แต่ละคนถนัด	 มีความ	

เชี่ยวชาญ	และมีความพึงพอใจในการทำงานนั้น	สมาชิกในทีม	

ต้องมีจำนวนพอเหมาะกับงาน	 ไม่ควรมาก	 หรือน้อยเกินไป	

จะไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ทกัษะประสบการณก์นัอยา่งทัว่ถงึ	

มกีารกำหนดระยะเวลาการทำงานไวใ้หช้ดัเจน	สมาชกิภายในทมี	

จึงมีการเปิดใจสร้างความคุ้นเคยให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน 

ทำให้เกิดความรัก	 ความผูกพัน	 มีความรู้สึกเข้าใจเป็นน้ำหนึ่ง	

ใจเดียวกัน	นำไปสู่ความสามัคคี	ร่วมแรงร่วมใจทำงานให้บรรลุ	

ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 จะเห็นได้ว่างานทุกฝ่าย

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	 และ 

ทำให้ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน 

ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

และสอดคลอ้งกบัรายงานการวจิยัปฏบิตักิารพฒันารปูแบบการ 

ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี	

ประเสรฐิศลิป	์จงัหวดัตราด	(2545	:	58	อา้งองิจาก	พรชยั		คำรพ.	

การศกึษาลกัษณะการทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ	ตามความ	

คดิเหน็ของผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา	สงักดัสำนกังาน	

เขตพื้นที่การศึกษาตราด.	 2547	 หน้า	 160)	 ที่พบว่า	 ปัจจัย 

สำคญัทีเ่ปน็แรงผลกัดนัและกระตุน้ใหก้ารดำเนนิงานสำเรจ็ตาม

เป้าหมาย	คือ	การทำงานร่วมกันเป็นทีม	โดยมีผู้บริหารและครู	

มีส่วนในการร่วมกันคิด	 ร่วมกันทำ	 และร่วมกันแก้ปัญหา	 เน้น	

หลักการกระจายอำนาจ	 การสร้างความตระหนักให้ครูได้รับรู้	 

เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้	 ทำให้ครูได้เรียนรู้ในการพัฒนา	

ตนเอง	 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น	 ช่วยเหลือซึ่งกัน	

และกัน	มีแต่กัลยาณมิตร	ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

มากขึ้น	 ส่งผลให้สภาพการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาอยู่ใน 

ระดับมาก	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่นำมา	

อภิปราย	ดังนี้

	 	 1.1	 ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ	 พบว่า	 ลักษณะการ 

ทำงานของผู้บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดระยอง	มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน	มีความจริงใจ	

ในการแสดงความรู้สึก	 ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันมีความ 

เชื่อมั่นในตนเองและทีมงาน	 มีความเป็นมิตรและไม่มุ่งร้าย	

ต่อกัน	 ส่งผลให้ผู้บริหาร	 และครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิก

ในทีมงานมีความต้องการ	 ถ้าบุคลากรมีความไว้เนื้อเชื่อใจ	

ทำให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 เพื่อทำงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ	 แต่ละคนในองค์การจะมีความ

ร่วมมือร่วมใจอย่างจริงใจ	 อันจะทำให้การดำเนินงานเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	

จะประสบความสำเรจ็อยา่งดทีีส่ดุ	ถา้สมาชกิแตล่ะคนในทมีงาน	

รู้สึกว่าสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมากับสมาชิกในทีมได้ 

ทั้งดีและไม่ดี	 ซึ่งคนเราไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ใน 

ทีมงานจะแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยได้ 

ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นรู้สึกได้ว่าบุคคลอื่นๆ	 ได้แสดงอย่างตรงไป	

ตรงมาและเปิดเผยเท่าๆ	 กัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 สุนันทา	

เลาหนนัทน	์(2544	:	139)	ไดใ้หท้ศันะไวว้า่	ในการตดิตอ่สมัพนัธ์

กบับคุคลอืน่นัน้	สิง่สำคญัคอื	ความวางใจซึง่กนัและกนั	ทมีงานใด	

มีพฤติกรรมการไว้วางใจต่ำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะปรากฏ	

เดน่ชดั	เชน่	ความไมซ่ือ่สตัย	์การหลบเลีย่งและความไมอ่ดกลัน้	

ดังนั้น	 ความไว้วางใจจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์ 

ที่ดีระหว่างบุคคล	 ซึ่งเป็นสัมพันธภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายเปิดเผย 

ซื่อสัตย์	 และเคารพซึ่งกันและกัน	 ช่วยเสริมสร้างความรู้สึก	

สมานฉันท์ระหว่างกัน	 และทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่าง	

สร้างสรรค์	 ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้จะนำไปสู่การแสดงพฤติกรรม	

ที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม	 และพฤติกรรมที่ขัดขวาง	 เช่น 

การวิจารณ์ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย	 การตำหนิต่อหน้า	

สาธารณชนและการนนิทาลบัหลงั	จะเกดิขึน้นอ้ยมากถา้ทกุฝา่ย	

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน	ดังนั้น	ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้าง	

ความไว้เนื้อเชื่อใจกันในหมู่สมาชิกของทีมงาน	 เพื่อไม่ให้เกิด 

ความหวาดระแวงและสร้างทีมงานให้ร่วมมือกันพัฒนาและ 

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ	 ภายใต้บรรยากาศ

แห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่

	 	 1.2	 ด้านการสื่อสารแบบเปิด	 พบว่า	 สถานศึกษา 

มีลักษณะของการทำงานที่สมาชิกมีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง 

และเปิดเผย	 สมาชิกสนใจข่าวสารที่รับฟังโดยปราศจากความ	

แคลงใจสนับสนุนให้ผู้อื่นเปิดเผย	 สมาชิกเปิดใจและร่วมมือกัน	

ธีระ  ไชยสิทธิ์   เฉลา ประเสริฐสังข์   อำนวย บุญศรี
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แกป้ญัหา	สง่ผลใหผู้บ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	การทำงานเป็นทีมต้องอาศัยการสื่อความ 

ที่ชัดเจนเหมาะสม	 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความคิดได้ 

ตรงตามต้องการ	 สอดคล้องกับประพันธ์	 	 คำสามารถ	 (2553	

:	 100)	 ได้ทำการวิจัยเรื่อง	 การศึกษาการทำงานเป็นทีมของ	

บคุลากรในโรงเรยีน	สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพ 

มหานคร	เขต	1	ผลการวจิยัพบวา่	มกีารทำงานเปน็ทมีในโรงเรยีน	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ได้แก่	 ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์ที่	

ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย	 ด้านขั้นตอนการทำงานที่	

ถูกต้องเหมาะสม	ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินงาน 

ด้านสมาชิกมีส่วนร่วมและมีโอกาสเป็นผู้นำ	 ด้านการติดต่อ	

สื่อสารอย่างเปิดเผย	 และด้านการสนับสนุนและไว้วางใจกัน 

ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสำคัญในการติดต่อ 

สื่อสารและการประสานงานกันของบุคลากรในสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้สร้างความรู้จัก 

คุ้นเคยและรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคคลอื่น	 ตลอดจนเริ่มต้นที่จะ

ติดต่อสื่อสารและแสดงความเข้าใจระหว่างกัน	 เกิดความกล้า	

ที่จะเปิดใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

ซึง่กนัและกนั	จนสรา้งความเขา้ใจในการอยูร่ว่มกนัไดเ้ปน็อยา่งด ี

นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

	 	 1.3	 ดา้นความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของเปา้หมาย 

พบวา่	ลกัษณะการทำงานของผูบ้รหิารและครใูนสถานศกึษาขัน้ 

พ้ืนฐาน	จังหวัดระยอง	ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

การทำงานอย่างชัดเจน	โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดขึ้น 

และสมาชกิใหก้ารยอมรบัดว้ยความเตม็ใจ	ทกุคนใหค้วามสำคญั	

ของเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 และเป้าหมายของทีม	

มคีวามเดน่ชดัเฉพาะเจาะจง	และมคีวามเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั 

ส่งผลให้ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้	

อาจเนื่องมาจาก	การทำงานไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ	ก็ตาม	สมาชิก	

ในทีมที่จะต้องปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์	

และเป้าหมายของงานที่วางไว้	 เพราะทีมงานที่ดีจำเป็นต้องมี 

วตัถปุระสงคแ์ละแนวทางการดำเนนิงานทีช่ดัเจน	โดยพยายาม	

ลดช่องว่างระหว่างวัตถุประสงค์ของทีมกับวัตถุประสงค์ของ 

แต่ละบุคคลให้มีช่องว่างน้อยที่สุด	 เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคน

มสีว่นรว่มในการกำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของทมีงาน 

เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจในสิง่ทีต่อ้งการ	โดยยดึหลกัทีว่า่สมาชกิ	

ทุกคนบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัวให้มากที่สุด	 ในขณะเดียวกัน	

ก็รักษาวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย	 สอดคล้องกับสุเทพ	

พงษ์ศรีวัฒน์	 (2544	 :	 403)	 ได้กล่าวว่าทีมงานที่ประสบ	

ความสำเร็จนั้น	 จะต้องมีทั้งวัตถุประสงค์ของทีมกับเป้าหมาย 

ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปด้วยกันเสมอ	 ซ่ึงช่วยให้สมาชิก 

มีความผูกพันต่อกัน	เป็นเพราะ	1)	วัตถุประสงค์ที่มีความหมาย	

ร่วมกัน	 จะช่วยกำหนดแนวทางและแรงดลใจให้สมาชิกในทีม 

โดยสมาชิกในทีมจะนำเอาวัตถุประสงค์ที่มีความหมายนั้นมา 

เป็นตัวกำหนดทิศทางการรวมพลังและการผูกพันให้เกิดขึ้น 

2)	 สามารถกำหนดเป้าหมายย่อยของการปฏิบัติงานให้เป็น 

ส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลักได้ง่ายขึ้น	 3)	 ทำให้เกิดการ	

ผนกึกำลงัชว่ยกนัใหง้านสำเรจ็	ทัง้นีเ้พราะวตัถปุระสงคแ์ละการ	

กำหนดเปา้หมายยอ่ยของงานทีท่มีรบัผดิชอบเปน็ความสมัพนัธ์ 

ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน	 ดังนั้นในการกำหนดเป้าหมายย่อยของ 

สถานศึกษา	 ควรสร้างวัตถุประสงค์จากเป้าหมายโดยรวมของ 

องค์การ	 ที่สมาชิกทุกคนร่วมกันกำหนดขึ้น	 เพื่อให้เกิดความ 

เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงานที่ตรงกันและแจ่มชัด

	 	 1.4		ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน	 พบว่า 

ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง 

มีลักษณะการทำงานที่รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน	 มีความ	

สนใจและให้เกียรติกัน	 ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง 

ให้ความเคารพในบทบาทและหน้าที่ของกันและกัน	 มีความรัก	

และสามัคคีกัน	 ส่งผลให้ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน	

ระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการยอมรับนับถือเป็นปัจจัย	 

สำคัญของการทำงานเป็นทีม	เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	

ใหก้บัองคก์าร	เพราะคนเราสิง่ทีต่อ้งการมากไปกวา่คา่ตอบแทน 

ก็คือการต้องการทางสังคม	 และการยอมรับนับถือจากกลุ่ม	

เพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกัน	ถ้าไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้บุคคลนั้นก็	

อาจหมดกำลงัใจในการทำงาน	เพือ่เปน็การสรา้งคณุคา่ในตนเอง	

เมื่อบุคคลมีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันแล้วจะส่งผลให้มี 

การสนับสนุนช่วยเหลือกันในการทำงาน	 มีความเชื่อมั่นใน 

ความสามารถของกันและกันทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับอภิชาติ	 	 ไตรธิเลน	 (2550	 :	

203)	 ได้ทำการวิจัยเรื่อง	 สภาพการทำงานเป็นทีมตามความ	

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงาน	

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 1	 พบว่า	 สภาพการทำงาน	

เป็นทีมตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 1	 โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านการ 

กำหนดวัตถุประสงค์ของทีม	 ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศ	

ของทีม	 ด้านการมีส่วนร่วม	 ด้านการสื่อสารแบบเปิด	 ด้านการ	

สร้างความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ	 ด้านการกำหนด	

บทบาทหน้าที่	 ด้านภาวะผู้นำ	 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์	 ด้าน 

การประเมินตนเอง	 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้นผู้บริหาร 

สถานศึกษาจะต้องแสดงการยอมรับนับถือแก่ผู้ร่วมงาน	 โดย 

การมอบหมายงานและหน้าที่ให้แก่สมาชิกทุกคน	 เปิดโอกาส	

ให้สมาชิกได้ทำงานและเผชิญปัญหา	ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีการ 
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เผชญิกบัปญัหาและวธิกีารแกป้ญัหาทีแ่ตกตา่งกนั	การใหโ้อกาส	

ได้ฝึกเลือกวิธีการแก้ปัญหาเองนั้นจะทำให้บุคคลค้นพบว่ายังมี	

วิธีการที่เหมาะสมอีกหลายอย่างที่สามารถเลือกใช้เพื่อพัฒนา	

การปฏิบัติงานได้	นอกจากนี้ควรให้การเสริมแรงและให้กำลังใจ 

ในการทำงานเพือ่ใหส้มาชกิในทมีมขีวญักำลงัใจและเพลดิเพลนิ

กับการทำงานช่วยให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ

	 	 1.5	 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์	 พบว่า	 สถานศึกษา 

ส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาให้มีสภาพการทำงานที่เป็นกันเอง 

บรรยากาศการทำงานทีส่นบัสนนุเกือ้กลูกนั	มคีวามกระตอืรอืรน้	

ที่จะช่วยเหลือกัน	 มีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อกัน	 ซึ่งผู้บริหาร

และครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	 มีความคิดเห็น	

อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการทำงานเป็นทีม 

สิ่งสำคัญคือบรรยากาศแห่งการทำงาน	 เพราะหากองค์กรใด

ไม่มีบรรยากาศแห่งการทำงานที่ดีแล้วจะไม่สามารถประสาน

หรือสื่อสารการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ 

การทำงานเปน็ทมีทีด่ผีูป้ระสานงานจะตอ้งมทีศันคตกิารทำงาน 

เป็นบวก	 ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์	 ความรักความสามัคคีจาก 

สมาชิกทุกคนและหลักการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจ 

ซึง่กนัและกนัในการทำงาน	เพือ่สรา้งสรรคบ์รรยากาศการทำงาน	

เป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กร	สอดคล้องกับอภิชาติ	 	ไตรธิเลน	

(2550	 :	 203)	 ได้ทำการวิจัยเรื่อง	 สภาพการทำงานเป็นทีม 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน	 สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 1	 พบว่า	 สภาพ 

การทำงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ 

ครูผู้สอน	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 1	

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่	ดา้นการ	 

กำหนดวัตถุประสงค์ของทีม	 ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศ	

ของทีม	 ด้านการมีส่วนร่วม	 ด้านการสื่อสารแบบเปิด	 ด้านการ 

สร้างความไว้วางใจและการยอมรับนับถือ	 ด้านการกำหนด	

บทบาทหน้าที่	 ด้านภาวะผู้นำ	 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์	 ด้าน 

การประเมินตนเอง	 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้นผู้บริหาร 

สถานศึกษาจึงควรให้ความเอาใจใส่กับการสร้างบรรยากาศ 

ของความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 แสวงหา	

เทคนิควิธีการต่างๆ	 ในการเสริมสร้างบรรยากาศของทีมเพื่อ 

ทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 	 1.6	 ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน	 พบว่า 

สถานศึกษามีลักษณะของการทำงานที่สมาชิกแต่ละคนมี 

ส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมมือกันแก้ปัญหา	 มีการ 

ทำงานโดยกระบวนการกลุ่มสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกัน	

เต็มใจในการร่วมมือกัน	มีความเห็นร่วมกัน	มุ่งมั่นไปในทิศทาง	

ที่สอดคล้องกัน	 และเสริมสร้างการรับรู้ในการทำงานร่วมกัน 

การเปดิโอกาสใหบ้คุคลเขา้มามสีว่นรว่มในการดำเนนิการตา่งๆ	

รว่มกนั	เปน็การระดมสมอง	ระดมกำลงั	ระดมความคดิเหน็	เพือ่	

พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	 สำหรับการมีส่วนร่วม 

ของครูเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของ	

ผู้บริหารและครูที่มีต่อกัน	 ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน	

ระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบ้รหิารและครไูดใ้หค้วามสำคญั 

กับการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม	 ที่เน้นการให้สมาชิก	

แต่ละคนมีส่วนร่วม	 (Participation)	 ตามขอบเขตและบทบาท	

หน้าที่ที่เหมาะสมของแต่ละคน	 เกิดการประสานงานและ 

รบัผดิชอบรว่มกนัเปน็การเสรมิสรา้งพลงัรว่มในการทำงานของ 

ครูทุกคน	 เพื่อความสำเร็จของผลงานและของทีม	 สอดคล้อง 

กับสุรศักดิ์	 	 หงษ์เวียงจันทร์	 (2550	 :	 79)	 ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

การมสีว่นรว่มในการทำงานเปน็ทมีของบคุลากร	สงักดัสำนกังาน	

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็น 

ของบุคลากรที่มีต่อระดับการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม 

ของบุคลากร	 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	

ควรส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน	

การทำงานเปน็ทมีอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเฉพาะการใหส้มาชกิในทมี	

มีส่วนร่วมในผลงานและความสำเร็จของทีมและสนับสนุนให้ 

สมาชิกในทีมเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างสมาชิกใน

ทีมงาน

	 2.	 เปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

จงัหวดัระยอง	จำแนกตามตำแหนง่และประเภทของสถานศกึษา 

	 	 2.1	 การเปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมที่มี 

ประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	จังหวัดระยอง	จำแนกตามความตำแหน่ง	 โดยรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 ยกเว้น 

ดา้นการยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนั	แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญั	

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพการ 

ทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่คร	ูทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก	

ผู้บริหารและครูให้ความสำคัญต่อการยอมรับนับถือซึ่งกัน	

และกันในการทำงานที่แตกต่างกัน	เนื่องจากบทบาทและหน้าที่	

ตามภารกิจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันระหว่างผู้บริหาร 

กับครู	 ผู้บริหารมีภารกิจด้านการบริหารและการจัดการใน 

สถานศึกษาที่แตกต่างกัน	 ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า	

ผู้บริหารและครู	 จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย 

การแสดงความคิดเห็นในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน	 การมี 

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นและการมีส่วนร่วมใน 

ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาที่แตกต่างกัน	 ส่วนอีก	 5	 ด้าน	

ที่ไม่แตกต่างกันนั้น	 อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูต่างให้ 

ความสำคญัตอ่สภาพการทำงานเปน็ทมีทีม่ปีระสทิธภิาพในสว่น 

ธีระ  ไชยสิทธิ์   เฉลา ประเสริฐสังข์   อำนวย บุญศรี
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5	ด้าน	ได้แก่	ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ	ด้านการสื่อสารแบบเปิด	

ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย	 ด้านการมี	

มนุษยสัมพันธ์	 และด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน	 ไม่น้อย	

ไปกว่ากัน	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	 ได้ใช้รูปแบบการทำงานเป็นทีม 

ในสถานศึกษามาบ้างแล้วและพบว่าสภาพการทำงานต่างๆ	

ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น	 

สภาพการทำงานที่สำคัญ	 5	 ด้านดังกล่าวมีผลทำให้เกิดการ	

ทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 สมศักดิ์	

สนิธรุะเวชญ	์(2545	:	1)	ทีใ่หค้วามสำคญัของการทำงานเปน็ทมี

ไวว้า่	ยทุธศาสตรก์ารทำงานเปน็ทมีเปน็สิง่จำเปน็อยา่งยิง่ในการ	 

พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง	 และสามารถ 

บริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว	 สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งนั้น

ก็จะต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพ	และสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการคือ 

การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	 โดยองค์กร

แห่งการเรียนรู้จะประกอบไปด้วย	 1)	 บุคคลที่รอบรู้	 2)	 โมเดล

ความคิดหรือผลสรุปความคิดของตน	 3)	 วิสัยทัศน์ร่วมกัน	 4)	

ทีมแห่งการเรียนรู้	5)	การคิดเชิงระบบ	ซึ่งความสำคัญดังกล่าว 

โดยรวมนั้นผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัด	

ระยอง	จะเข้าใจกันเป็นอย่างดีเน่ืองมาจากสภาพการเปล่ียนแปลง

ในรูปแบบการบริหารสถานศึกษา	 และการเปลี่ยนแปลงในแนว	

นโยบายที่เกิดขึ้นใหม่ๆ	 ในปัจจุบัน	 อีกทั้งกระบวนการปรับตัว 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารและครู 

อาศยัการทำงานเปน็ทมีนัน้ชว่ยสรา้งองคป์ระกอบพืน้ฐานในการ 

ปรับตัวดังกล่าว	 ส่วนการให้ความสำคัญต่อการทำงานเป็นทีม	

ที่มีประสิทธิภาพ	เมื่อจำแนกตามตำแหน่ง	อาจกล่าวถึงแนวคิด	

พื้นฐานต่อการทำงานเป็นทีมของแต่ละตำแหน่งได้ดังนี้	 คือ	

ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษานั้น	 ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาท	

สำคัญในการบริหารงานสถานศึกษา	โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบใน	

ภารกจิหลกัดา้นการบรหิารจดัการใหเ้ปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

สถานศึกษา	 ซึ่งการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นผลสำเร็จแห่ง 

การปฏิบัติที่มีคุณภาพ	จะต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม	ส่วนใน	

ภารกิจของครูนั้น	 นอกจากจะมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ยังมีงานหลักที่สำคัญในด้านของ 

การ	พฒันาการเรยีนการสอนใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการศกึษา

ของชาติ	(กรมสามัญศึกษา.	2540	:	1	อ้างอิงจาก	พรชัย		คำรพ. 

การศึกษาลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ	 ตาม 

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัด	

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตราด.	2547	หนา้	162)	ฉะนัน้การ	

ทำงานเป็นทีมจึงเกี่ยวข้องกับครูตามภาระงานที่จะต้องปฏิบัติ	 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้นจึงกล่าวโดยรวมได้ว่าทั้งผู้บริหาร 

และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดระยอง	 ได้ใช้รูปแบบ	

ของการทำงานเป็นทีมในการทำงาน	 จึงให้ความสำคัญต่อ 

สภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ	 ในส่วนอีก	 5	 ด้าน	

ที่ไม่แตกต่างกัน

	 	 2.2	 การเปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมที่มี 

ประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	จังหวัดระยอง	จำแนกตามประเภทของสถานศึกษา 

โดยรวมและรายดา้นทกุดา้นแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทาง

สถิติ	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานเดียวกัน	

ย่อมมีนโยบายเหมือนกัน	มีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม	 ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเหมือนกัน	เช่น	1)	ด้านความไว้เนื้อ	

เชื่อใจ	 ถ้าทุกคนยอมรับกันและรับฟังกัน	 การยอมรับในความ 

เป็นตัวเองของกันและกันรวมทั้งใช้ความรู้	 ความสามารถของ	

จดุเดน่ของกนัและกนัอยา่งเตม็ที	่จะทำใหบ้รรยากาศใกลช้ดิและ 

เป็นกันเอง	มีความรู้สึกกล้าที่จะให้เพื่อนร่วมงานรู้ทั้งสิ่งที่ดีและ	

ไมด่ขีองตนเองดว้ยความสบายใจ	สามารถพดูตรงไปตรงมาและ

กลา้ทีจ่ะรบัและใหค้วามชว่ยเหลอืกนั	2)	ดา้นการสือ่สารแบบเปดิ	

ในการทำงานเปน็ทมีตอ้งมกีารสือ่สารซึง่ในสถานศกึษาทกุขนาด 

ต้องมีการสื่อสารที่เหมือนกัน	 ผู้บริหารต้องใช้การสื่อสารเพื่อ 

ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดและความต้องการเพื่อให้ผู้ร่วมงาน	

เกดิความเขา้ใจ	พงึพอใจ	เชือ่ถอืศรทัธาเพือ่นำไปสูค่วามรว่มมอื	

รว่มใจในการทำงานใหบ้รรลเุปา้หมาย	3)	ดา้นความเปน็อนัหนึง่	

อันเดียวกันของเป้าหมาย	หากสมาชิกในทีมมีความเป็นกันเอง	

บรรยากาศไมเ่ปน็ทางการ	มคีวามสนกุสนาน	ใหค้วามชว่ยเหลอื	

เกือ้กลูกนัทำงานใหบ้รรลเุปา้หมายได้	4)	ดา้นการยอมรบันบัถอื	

ซึ่งกันและกัน	 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาประเภทต่างกัน	

มคีวามรู	้ความสามารถ	คลา้ยๆ	กนั	ยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนั	

สามารถทำงานรว่มกนัได	้5)	ดา้นการมมีนษุยสมัพนัธ	์สถานศกึษา 

ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 และขยายโอกาส	

ทางการศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากจำนวนบุคลากรใกล้เคียงกัน	 ผู้บริหารและครูมีการ	

ปฏิบัติหน้าที่เหมือนๆ	กัน	6)	ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน	

การมีส่วนร่วมจะทำให้ผู้บริหารและครูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เกิดการยอมรับเป้าหมายขององค์การเป็นเป้าหมายของตน 

มากขึ้น	 จากเหตุผลที่กล่าวมา	 ดังนั้น	 ผู้บริหารและครูที่อยู่ 

ในสถานศึกษาประเภทต่างกันจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

สภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่าง 

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีกร	

สมทรัพย์	 (2550	 :	 75)	 ได้ทำการวิจัยเรื่อง	การทำงานเป็นทีม	

ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 

ประจำปีการศึกษา	 2547-2548	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 การทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครู

ในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	 ประจำปีการศึกษา	

ธีระ  ไชยสิทธิ์   เฉลา ประเสริฐสังข์   อำนวย บุญศรี
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2547-2548	ในเขตกรงุเทพมหานคร	โดยรวมมรีะดบัการทำงาน	

เป็นทีมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	

ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน	 ด้านการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม	

ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	 ด้านการตัดสินใจร่วมกัน	

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์	 ด้านการมีประโยชน์ร่วมกัน	 มีระดับ 

การทำงานเปน็ทมีอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น	และเมือ่เปรยีบเทยีบ	

ระดับการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ได้รับ 

รางวัลพระราชทาน	 ประจำปีการศึกษา	 2547-2548	 ในเขต 

กรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามประเภทของโรงเรียน	 พบว่า 

มีระดับการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

						 	 1.1	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริม 

ให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม	 โดยเฉพาะ	

การส่งเสริมให้บุคลากรมีความตั้งใจทำงานร่วมกันอย่างทุ่มเท	

เพื่อให้งานมีคุณภาพ	 และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่

วางไว้

						 	 1.2	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการ	

พฒันาทมีงาน	โดยปรบัปรงุทมีงานทีม่อียูแ่ลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ยิ่งขึ้น	 โดยการพัฒนาทีมงานในด้านการส่งเสริมให้สมาชิกมี 

ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเป็นทีมและการ 

กำหนดเป้าหมายของการสร้างทีมงานเพื่อช่วยให้การทำงาน	

เป็นทีมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

						 	 1.3	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดโครงการอบรม	

สัมมนา	 ในเรื่องการทำงานเป็นทีมเพื่อให้มีความรู้	 ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมได้ชัดเจนและถูกต้อง	 	

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป    

						 	 2.1		ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสภาพ	

การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครู	 	

						 	 2.2	 ควรศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของ	

ข้าราชการครูในเชิงคุณภาพ		

						 	 2.3	 ควรศึกษาวิจัยบทบาทของผู้บริหารและครูต่อ	

การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
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การศึกษาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

A Study of  Public- Minded of People in Bangsakao Community, Chanthaburi  

พัชรินทร์  รุจิรานุกูล, ธันวดี		ดอนวิเศษ
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาคณุลกัษณะความเปน็คนดมีจีติสาธารณะตามทศันะของคนในชมุชนบางสระเกา้และ

เพือ่หารปูแบบการพฒันาความเปน็คนดมีจีติสาธารณะของคนในชมุชนบางสระเกา้	จงัหวดัจนัทบรุี	ใชแ้นวทางการวจิยัเชงิคณุภาพ	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง	และใช้การสนทนากลุ่ม	

	 ผลการศึกษามีดังนี้	

	 1.	 คุณลักษณะความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า	ได้แก่	มีความเสียสละความสุขส่วนตัว	

เพือ่ประโยชนส์ว่นรวม	มใีจชว่ยงานสว่นรวม	ชว่ยกจิกรรมตา่งๆ	ทีเ่ปน็งานสาธารณะ	ชว่ยเหลอืคนในชมุชน	มจีติใจเอือ้เฟือ้เผือ่แผใ่ห้

ความรว่มมอืรว่มใจในการทำประโยชนเ์พือ่สว่นรวม	และชว่ยกนัพฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน	มคีวามตระหนกัถงึกระบวนการ	

มีส่วนร่วม	สามารถปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกันในสังคม	โดยไม่เบียดเบียนและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน	ไม่เอารัดเอาเปรียบ	ไม่เห็นแก่ตัว 

รกัษาสาธารณสมบตัทิีเ่ปน็ของสว่นรวม	โดยใชใ้หเ้กดิประโยชนอ์ยา่งคุม้คา่และชว่ยกนัดแูลรกัษา	2.	รปูแบบการพฒันาความเปน็คนด	ี

มจีติสาธารณะของคนในชมุชนบางสระเกา้	จงัหวดัจนัทบรุ	ี1)	การเริม่ปลกูฝงัและพฒันาความเปน็คนดมีจีติสาธารณะใหก้บักลุม่คน 

ตั้งแต่ในวัยเด็ก	เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความเหมาะสมและสามารถเรียนรู้ปลูกฝังได้ง่าย	2)	วิธีการที่จะปลูกฝัง	ส่งเสริมหรือพัฒนา	

ให้คนมีจิตสาธารณะ	 เช่น	 การประชุมสร้างความเข้าใจให้บุคคลมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับคนดีมีจิตสาธารณะ	 การยกย่องคนดีมีจิต

สาธารณะในชุมชน	 การจัดให้มีกิจกรรมยกย่องส่งเสริมคนดี	 การจัดกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการมีส่วนร่วม	 คือ	 ร่วมคิด	 

ร่วมทำ	ร่วมเรียนรู้	ของเด็กและเยาวชนร่วมกับคนในชุมชน	ผู้ที่เป็นผู้นำกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี	3)	ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ	

พัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะนั้นไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น	แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่	ผู้นำในชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	แกนนำชุมชน	พระสงฆ์	ครูอาจารย์	พ่อแม่ผู้ปกครอง	และความร่วมมือ 

จากคนในชุมชนทุกคนในการร่วมส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดี	 หน่วยงานหรือสถาบันที่มีความสำคัญในการพัฒนาความเป็น	

คนดีมีจิตสาธารณะ	ได้แก่	สถาบันครอบครัว	สถาบันการศึกษา	สถาบันทางศาสนา	หน่วยงานของภาครัฐตั้งแต่ระดับกระทรวงและ 

ระดับท้องถิ่น	 หน่วยงานหรือเครือข่ายภายในชุมชน	 4)	 กิจกรรมหรือลักษณะกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนาความเป็นคนดีมีจิต	

สาธารณะ	ได้แก่	กิจกรรมการอบรมให้ความรู้	การศึกษาดูงาน	กิจกรรมสาธารณะประโยชน์	กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสียสละ	รวมทั้ง	

มกีจิกรรมการคดัเลอืกและยกยอ่งประกาศเกยีรตคิณุผูท้ีท่ำดมีจีติสาธารณะ	กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการพฒันาและการอนรุกัษ์	กจิกรรม	

ที่ต้องกระทำร่วมกันต้องเสียสละร่วมกันของคนชุมชน	5)	ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้เกิดจิตสาธารณะ	ประกอบด้วย	ปัจจัยภายในคือ	

ลกัษณะเฉพาะของบคุคลแตล่ะคนทีท่ำใหค้วามสำนกึของบคุคลแตกตา่งกนั	เชน่	ความรูส้กึนกึคดิ	ปจัจยัภายนอกคอืสภาพแวดลอ้ม	

ภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดจิตสำนึกในแต่ละคนที่แตกต่างกัน	 ได้แก่	 สภาพทางสังคมและกลุ่มเพื่อน	

ความสัมพันธ์ในครอบครัว	โรงเรียนและการศึกษา

คำสำคัญ :	คุณลักษณะ,	จิตสาธารณะ
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Abstract

	 The	 purpose	 of	 the	 study	was	 to	 investigate	 the	 characteristics	 and	 patterns	 of	 public-minded	 development 

perceived	by	people	at	Bangsakao	community,	Chanthaburi	province.	The	instrument	was	a	questionnaire	interviewing.	

The	semi-constructed	questionnaire	together	with	focus	groups	were	considered	as	research	instruments.	The	research	

findings	were	:	

	 1.	 The	characteristics	of	public-minded	perceived	by	people	at	Bangsakao	community	included	personal	sacrifice	

for	social	benefits,	participation	in	public	activities,	attention	to	others	in	community,	assistance	in	social	tasks,	development 

of	quality	of	human	 life	 in	community,	 realization	of	participation	process,	self-improvement	 for	well-living	 in	society,	

conservation	and	utilization	of	public	properties	in	an	efficient	way	

		 2.	 The	 patterns	 of	 public-minded	 development	 perceived	 by	 people	 at	 Bangsakao	 community,	 Chanthaburi 

province	were	found	that	:

				 1)	 The	initial	engagement	and	development	of	public-minded	had	to	taught	for	childhood	because	of	suitable	

and	easy-learning	period	of	time	2)	The	method	essential	to	support	public-minded	was	provided	in	various	aspects	

which	were	public	meetings	on	mutual	understanding	of	public-minded,	 respect	 to	person	 fulfilled	with	high	 level	of	

public-minded,	 the	activities	 formulation	 in	assisting	dedicated	persons,	collaborating	activities	between	children	and 

experienced	specialists	 in	 community,	 leaders’	 performance	considered	as	best	practice	3)	The	key	performants	 in 

promoting	public-minded	included	formal	and	informal	leader	in	community,	monks,	key	practitioners,	teachers,	parents,	

and	all	people	 in	community	4)	The	activities	used	to	motivate	public-minded	were	training	courses,	public	activities	

concerning	personal	sacrifice	for	social	benefits,	development	and	conservation	of	those	activities,	mutually	participating 

activities	 in	 community	 5)	The	 factors	 influencing	public-minded	were	divided	 into	 two	groups	which	were	personal 

characteristic	 and	 external	 environment	 leading	 to	 different	 perception	 such	 as	 social	 status,	 peer	 group,	 family 

involvement,	school	and	education.

Keywords : The	characteristics,	public	mind
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บทนำ
	 ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เนื่อง 

มาจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยตีา่งๆ	สง่ผลใหป้ระเทศไทย

ตอ้งเรง่พฒันาตนเองเพือ่ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลง	และสามารถ	

แข่งขันกับนานาประเทศได้	 กระแสการเร่งพัฒนาและสภาพ	

เศรษฐกิจที่ต้องแข่งขัน	 ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ 

วิถีชีวิตของคนไทย	ทำให้เกิดการปรับตัวเพื่อแข่งขัน	มีค่านิยม 

ทางวัตถุสูงขึ้น	 เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 

มุ่ งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม	

ขาดคุณธรรมจริยธรรม	 ขาดสมดุลทั้งทางด้านจิตใจและด้าน	

วตัถ	ุโดยมคีวามโนม้เอยีงไปทางนยิมวตัถมุากกวา่จติใจมากขึน้ 

ทุกขณะ	 ดังนั้นเราจึงเห็นคนในสังคมมีความสำนึกต่อส่วนรวม	

ลดน้อยลงทุกที	(ชัยรัตน์	สุทธิรัตน์,	2552:	1-2)	

	 จิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบซึ่งเกิดขึ้นภายใน	

คือ	 ความรู้สึกนึกคิด	 จิตใต้สำนึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม	

ซึ่งอยู่ในจิต	 และส่งผลสู่การกระทำภายนอก	 ปัญหาต่างๆ	 ที่ 

เกิดขึ้นจะเห็นว่าเกิดจากการขาดจิตสำนึกของคนส่วนรวมใน 

สังคมเป็นสำคัญ	(พรทิพย์	มนตรีวงศ์,	2554:	16)	การสร้างคน	

ให้มีจิตสาธารณะมีความสำคัญต่อบุคคล	 องค์กร	 สังคม	 และ 

ประเทศชาติอย่างมาก	 ถ้าเราสามารถปลูกฝัง	 ส่งเสริม	 หรือ	

พัฒนาให้บุคคลมีจิตสาธารณะ	ด้วยวิธีการต่างๆ	จะทำให้บุคคล	

มีจิตใจที่เห็นประโยชน์ส่วนรวม	 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	

อาสาดแูลรบัผดิชอบสมบตัสิว่นรวม	มกีารใชส้มบตัขิองสว่นรวม	

อย่างเห็นคุณค่า	 ใช้อย่างทะนุถนอม	 รู้จักการแบ่งปันโอกาส	

ในการใชข้องสว่นรวมใหผู้อ้ืน่	ปญัหาทีเ่กดิการเอารดัเอาเปรยีบ	

คนอื่น	 ปัญหาอาชญากรรม	 ปัญหายาเสพติด	 การทำลาย	

สาธารณะสมบัติต่างๆ	 จะลดลง	 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	

และประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย	 ซึ่งในช่วง 

เวลาที่ผ่านมาปัญหาสังคมของไทยมีมากมายที่เกิดจากการ	

ขาดจิตสาธารณะของคน	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความ 

เสยีหายและสรา้งความเดอืดรอ้นแกบ่คุคลในสงัคมมาก	นบัตัง้แต	่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่	8	(พ.ศ.	2540-2544)	

ได้ประกาศใช้นั้น	 พบว่าประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยน	 

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศใหม่	 จากการขยายตัวทาง	

เศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาคน	โดยมุ่งการพัฒนาคนไทยทุกคน	

อย่างเต็มศักยภาพทั้งร่างกาย	 จิตใจและสติปัญญา	 เพื่อให้เป็น	

คนดี	 คนเก่งและแข็งแรง	 รวมทั้งมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศทุกขั้นตอน	อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง

จิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมของประชาชนเพื่อเป็นการ

รักษาทุนทางสังคมเอาไว้อีกทางหนึ่งด้วย	

	 ชุมชนบางสระเก้า	ตำบลบางสระเก้า	อำเภอแหลมสิงห์	

จังหวัดจันทบุรี	 เป็นชุมชนหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นตัวอย่าง 

ในด้านของการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและสังคม	 ประกอบกับ 

เป็นชุมชนหนึ่งที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนา

แบบมีส่วนร่วมและประชาชนทั่วไปในชุมชนต่างมีส่วนร่วมคิด 

และแสดงความคดิเหน็รว่มกนัในชมุชน	มกีารเนน้การมสีว่นรว่ม

ของชมุชนเปน็ทีต่ัง้	โดยชมุชนจะเขา้มามสีว่นรว่มในทกุขัน้ตอน

ของการทำงาน	เริม่จากประชมุรว่มกนัในการจดัทำแผนกจิกรรม 

ร่วมกันสร้างกติกา	 ข้อตกลง	 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตาม	

และประเมินผลโครงการ	ตั้งแต่ระดับชุมชน	ระดับเครือข่าย	โดย	

เข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมโดยตรงในชุมชนและผ่านตัวแทน 

ของชุมชนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบล	

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดี 

มีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า	 จังหวัด	

จันทบุรี	 และนำผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษานำเสนอเป็น 

รูปแบบการพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ

ตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี	

	 2.	 เพื่อหารูปแบบการพัฒนาความเป็นคนดีมีจิต	

สาธารณะของคนในชุมชนบางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
 1.	 ขอบเขตด้านเน้ือหา	การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาคุณลักษณะ 

ความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชน	

บางสระเก้า	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยอาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพื่อหารูปแบบการพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ

	 2.	 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ

	 		 2.1	 กลุม่เปา้หมายในการศกึษาวจิยัครัง้นี	้คอื	บคุคล 

ที่อาศัยและตั้งถิ่นฐานถาวรในชุมชนบางสระเก้า	 ประกอบด้วย 

ผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 คณะกรรมการ	

ดำเนินงานต่างๆ	 ในชุมชน	 กลุ่มแม่บ้านหรือตัวแทนสตร	ี และ	

ตัวแทนเยาวชน

		 	 2.2	 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลที่ ส ำคัญ ในกา รศึ กษาครั้ ง นี้ 	

ได้กำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญ	 โดยอาศัยการให้กลุ่มเป้าหมาย 

ระบุชื่อบุคคลที่เป็นคนดีมีจิตสาธารณะในชุมชน	 มาจำนวน	

3	 คน	 จากนั้นนำรายชื่อมาจัดลำดับคะแนน	 ชื่อที่ถูกระบุซ้ำๆ	

กันมากในลำดับต้นๆ	 (9	 ลำดับแรก)	 ได้กำหนดให้เป็นผู้ให้	

ข้อมูลที่สำคัญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
	 ผลจากการวิจัยนี้จะทำให้ทราบถึงคุณลักษณะความ 

เป็นคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า 

พัชรินทร์  รุจิรานุกูล   ธันวดี  ดอนวิเศษ
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จังหวัดจันทบุรี	 และได้รูปแบบการพัฒนาความเป็นคนดีมีจิต	

สาธารณะ	ซึง่เปน็ขอ้สนเทศและเปน็แนวทางในการพฒันาความ

เป็นคนดีมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมอื่นๆ	ต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย
	 ในการศกึษาวจิยัไดเ้ลอืกวธิกีารศกึษาตามแนวการศกึษา 

เชิงคุณภาพ	(Qualitative	Study)	ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษา	

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้	ดังนี้

	 วิธีการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่	1	คือ 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะ 

ของคนในชุมชนบางสระเก้า	 จังหวัดจันทบุรี	 ซึ่งมีขั้นตอน 

การดำเนินการศึกษาวิจัย	คือ	การลงพื้นที่ศึกษาภาคสนาม	โดย 

ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี	้ คือ	 บุคคล 

ทีอ่าศยัและตัง้ถิน่ฐานถาวรในชมุชนบางสระเกา้	ซึง่ประกอบดว้ย	 

ผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 คณะกรรมการ	

ดำเนินงานต่างๆ	 ในชุมชน	 กลุ่มแม่บ้านหรือตัวแทนสตร	ี และ	

ตัวแทนเยาวชน	 โดยการให้กลุ่มเป้าหมายนี้	 ระบุรายชื่อบุคคล

ที่เป็นคนดีมีจิตสาธารณะในชุมชนบางสระเก้า	 จังหวัดจันทบุรี	

มาจำนวน	 3	 คน	 จากนั้นนำรายชื่อมาจัดลำดับคะแนน	 ชื่อที่	

ถกูระบซุำ้ๆ	กนัมากในลำดบัตน้ๆ	(9	ลำดบัแรก)	ผูว้จิยัไดก้ำหนด	

ให้เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 จากนั้นผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์	

มาสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะความ 

เป็นคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า	

จังหวัดจันทบุรี

	 วิธีการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่	 2 

คือ	 เพื่อหารูปแบบการพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 

ของคนในชุมชนบางสระเก้า	 จังหวัดจันทบุรี	 มีขั้นตอนการ	

ดำเนินการศึกษาวิจัย	 คือ	 การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	

ระดมความคดิเหน็	โดยผูว้จิยัใชก้ารจดักระบวนการสนทนากลุม่ 

กับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาความเป็น 

คนดีมีจิตสาธารณะของคนในชุมชนบางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสัมภาษณ์ชนิดมี	

โครงสร้าง	(Structured	Interview)	ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับ 

รวบรวมข้อมูลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 

ตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ	

ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ	 กับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให้กับกลุ่ม 

เปา้หมายและผูใ้หข้อ้มลูสำคญัไดร้บัทราบ	เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ	 

ร่วมกัน	ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

	 1.	 การศกึษาภาคสนาม	เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะความเปน็	

คนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า	

จังหวัดจันทบุรี	 โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 เพื่อศึกษา	

คุณลักษณะความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคน	

ในชุมชนบางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี	

	 2.	 การสนทนากลุ่ม	 ระดมความคิดเห็น	 เป็นการจัด 

สนทนาโดยผู้วิจัยกำหนดประเด็นในการสนทนาโดยนำข้อมูล 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวเสนอในการสนทนากลุ่มเพื่อ 

ร่วมกันพูดคุย	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 นำเสนอและหา 

รปูแบบการพฒันาความเปน็คนดมีจีติสาธารณะของคนในชมุชน 

บางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ	์ผูว้จิยัไดท้ำการวเิคราะห	์

ขอ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นือ้หา	(Content	Analysis)	จดักลุม่ขอ้มลู	

นำเสนอผลการวเิคราะหใ์นรปูแบบความเรยีง	มกีารยกตวัอยา่ง

คำพูดของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น 

ในประเด็นต่างๆ	 และนำข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์	 เสนอเป็น 

ภาพรวมเพื่อนำเสนอในการจัดสนทนากลุ่ม	

		 2.	 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม	 ระดมความคิดเห็น 

ผู้ศึกษาวิจัยสรุปประเด็นของรูปแบบการพัฒนาความเป็นคนดี 

มีจิตสาธารณะของคนในชุมชนบางสระเก้า	 จังหวัดจันทบุรี	

ที่ได้จากการสนทนากลุ่ม	 พร้อมยกตัวอย่างคำพูด	 เพื่อให้เห็น	

รายละเอียดมากขึ้นในประเด็นต่างๆ	

สรุปผลการวิจัย
	 ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	

55.56	เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	44.44	มีอายุระหว่าง	40-49	

ปี	คิดเป็นร้อยละ	55.56	มีอายุ	50	ปีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	44.44	

และสว่นใหญม่รีะดบัการศกึษาตำ่กวา่ปรญิญาตรี	คดิเปน็รอ้ยละ	

77.78	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	22.22

 1. คุณลักษณะความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะตาม 

ทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

  1.1 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคนดีมีจิต 

สาธารณะ	 มีความเสียสละ	 เสียสละสุขส่วนตัว	 เพื่อประโยชน์	

ส่วนรวม	(9	คน)	มีใจช่วยงานส่วนรวมช่วยกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็น	 

งานสาธารณะ	 ช่วยเหลือคนในชุมชน	 (9	 คน)	 มีจิตใจเอื้อเฟื้อ	

เผื่อแผ่	 (8	 คน)	 ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อ	

สว่นรวม	และชว่ยกนัพฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน	(8	คน) 

มคีวามตระหนกัถงึกระบวนการมสีว่นรว่ม	สามารถปรบัตวัเองให	้

อยู่ร่วมกันในสังคม	 โดยไม่เบียดเบียนและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

(7	คน)	ไม่เอารัดเอาเปรียบ	ไม่เห็นแก่ตัว	(7	คน)	รักษาสาธารณ	

สมบัติที่เป็นของส่วนรวม	 โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า	

พัชรินทร์  รุจิรานุกูล   ธันวดี  ดอนวิเศษ
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และช่วยกันดูแลรักษา	(7	คน)

  1.2 ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้เป็น 

คนดีมีจิตสาธารณะ	ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทุกคนตระหนักถึงความ 

สำคญัในการพฒันาบคุคลใหเ้ปน็คนดมีจีติสาธารณะ	โดยเหน็วา่ 

จิตสาธารณะเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างมากสำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน 

เพราะถ้าคนในสังคมทุกคนไม่มีจิตสาธารณะก็จะทำให้สังคม 

ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้คนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ 

ประโยชน์ของส่วนรวม	 การพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดีมีจิต	

สาธารณะ	 จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมของคนในท้องถิ่นให้ 

อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน	 มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 นอกจากนี้ 

ความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะยังเป็นรากฐานของชุมชนท้องถิ่น 

เนื่องจากในปัจจุบันค่านิยมและความทันสมัยในเทคโนโลยี 

เข้ามามีบทบาททำให้เกิดความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น	 และ	

การพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ	 ควรเริ่มพัฒนาให้	

เกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็ก

  1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการขาดจิตสาธารณะ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงผลกระทบอันเกิดจากการขาดจิต 

สาธารณะเอาไว้	 ทั้งผลกระทบระดับบุคคล	 ระดับครอบครัว	

ระดับองค์กร	ระดับชุมชน	และระดับชาติ	อาทิ

		 	 	 1)	 ผลกระทบระดับบุคคล	 คือ	 สร้างความ 

เดือดร้อนให้กับตนเองสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น	

มแีตค่วามเหน็แกต่วัเปน็ทีต่ัง้	จะทำอะไรกค็ดิถงึตวัเองเปน็หลกั	

ทำให้เกิดความเครียดความไม่สบายใจ

		 	 	 2)	 ผลกระทบระดบัครอบครวั	คอื	ความสามคัค	ี

ในครอบครวัลดนอ้ยลง	เกดิการแกง่แยง่ทะเลาะเบาะแวง้ภายใน

ครอบครัว

		 	 	 3)	 ผลกระทบระดับองค์กร	 คือ	 มีการแก่งแย่ง	

ชงิดชีงิเดน่กนั	มแีตค่วามเหน็แกต่วั	เกดิการแบง่พรรคแบง่พวก	

ภายในองค์กร	 มีการเบียดเบียนสมบัติขององค์กรเป็นสมบัติ	

ส่วนตัว	 องค์กรไม่ก้าวหน้าประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน	

ลดลง

		 	 	 4)	 ผลกระทบระดับชุมชน	คือ	ทำให้เกิดความ	

เหลื่อมล้ำภายในชุมชน	 มีการลักเล็กขโมยน้อย	 มีความเอารัด	

เอาเปรียบกัน	 คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เข้าร่วม	

กิจกรรมใดๆ	ของชุมชน	

		 	 	 5)	 ผลกระทบระดับชาติ	 คือ	 ประชาชนขาด	

ความรักสามัคคีกัน	 เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก	 มีแต่ความ	

ขัดแย้ง	 เห็นแก่ตัว	 ขาดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 ไม่รู้จัก	

แบ่งปันกัน	 เนื่องจากกลัวบุคคลได้ดีกว่าตน	 ต่างคนต่างอยู่	

หวาดระแวงซึ่งกันและกัน	 เกิดการยื้อแย่งอาหารการกิน 

เกิดการยื้อแย่งครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติต่างๆ	 เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นๆ	 ตามมา	 เช่น	

ปัญหาการลักขโมย	 ปัญหายาเสพติด	 ปัญหาอาชญากรรม	

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 ประเทศชาติเกิดการพัฒนาได้ช้าและ	

ยากมากขึ้น	

 2. รปูแบบการพฒันาความเปน็คนดมีจีติสาธารณะ 

ของคนในชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

   2.1 การเริ่มปลูกฝังและพัฒนาความเป็นคนดี 

มีจิตสาธารณะ	 ควรเริ่มต้นปลูกฝังให้กับกลุ่มคนตั้งแต่ใน	

วัยเด็ก	 เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความเหมาะสมและสามารถ 

เรียนรู้ปลูกฝังได้ง่าย	 หากสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้ 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจในจิตสาธารณะ	 มีการแบ่งปัน	

เอื้อเฟื้อ	 หันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น	 สังคมแห่งการ 

แบ่งปันเอื้ออาทรและสังคมที่น่าอยู่ก็จะเกิดมีขึ้นด้วย

   2.2 วิธีการที่จะปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาให้ 

คนมีจิตสาธารณะ เช่น 

	 	 	 1)	 การประชุมสร้างความเข้าใจให้บุคคลมี 

ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับคนดีมีจิตสาธารณะ	 โดยการจัดให้	

ความรู้ด้านจิตสาธารณะ	 จากวิทยากรที่เป็นผู้ที่ได้รับการ 

ยกย่องหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานจิตสาธารณะ	 อาจ	

อยู่ในลักษณะของการจัดอบรม	การเข้าค่ายจิตสาธารณะ	

	 	 	 2)	 การยกย่องคนดีมีจิตสาธารณะในชุมชน	

โดยการตั้งบุคคลต้นแบบ	 เพื่อให้เห็นการทำงานและลักษณะ	

ของจิตสาธารณะที่เป็นรูปธรรม

	 	 	 3)	 การจัดให้มีกิจกรรมยกย่องส่งเสริมคนดี	

ตั้งธนาคารความดี	 ให้บุคคลเห็นความสำคัญของการเป็นคนดี

มีจิตสาธารณะ

	 	 	 4)	 การจดักจิกรรมในลกัษณะของกระบวนการ

มีส่วนร่วม	คือ	ร่วมคิด	ร่วมทำ	ร่วมเรียนรู้	ของเด็กและเยาวชน

ร่วมกับคนในชุมชน	

	 	 	 5)	 ผู้ที่เป็นผู้นำกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี	

ของเด็กเยาวชน	และบุคคลในชุมชน

  2.3 ผูท้ีม่บีทบาทสำคญัในการพฒันาความเปน็ 

คนดีมีจิตสาธารณะ	 การปลูกฝังหรือพัฒนาความเป็นคนดี 

มีจิตสาธารณะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย	

ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ผู้นำในชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น	

ทางการ	แกนนำชุมชน	พระสงฆ์	ครูอาจารย์	พ่อแม่ผู้ปกครอง	

และความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกคนในการร่วมส่งเสริมและ

เป็นแบบอย่างที่ดี	

  2.4 หน่วยงานหรือสถาบันที่มีความสำคัญใน 

การพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ ได้แก่ 

		 	 	 1)	 สถาบันครอบครัว

	 	 	 2)	 สถาบันการศึกษา	 ตั้ งแต่ โรงเรียนถึง	

มหาวิทยาลัย

พัชรินทร์  รุจิรานุกูล   ธันวดี  ดอนวิเศษ
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	 	 	 3)	 สถาบันทางศาสนา

	 	 	 4)	 หน่วยงานของภาครัฐตั้งแต่ระดับกระทรวง 

คือ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และ	

ระดับท้องถิ่น	คือ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 5)	 หน่วยงานหรือเครือข่ายภายในชุมชน

	 	 2.5	 กิจกรรม	 หรือลักษณะกิจกรรมที่จะสามารถ	

พัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ	ได้แก่

	 	 	 1)	 กจิกรรมการอบรมใหค้วามรู	้การศกึษาดงูาน	

ในพื้นที่ที่มีคนจิตสาธารณะ

	 	 	 2)	 กจิกรรมสาธารณะประโยชน	์การมสีว่นรว่ม 

โดยการอาสาสมัครด้วยความเต็มใจ	 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ	

เสียสละ	 รวมทั้งมีกิจกรรมการคัดเลือกและยกย่องประกาศ-

เกียรติคุณผู้ที่ทำดีมีจิตสาธารณะ

	 	 	 3)	 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา	 และการ	

อนุรักษ์

	 	 	 4)	 กิจกรรมที่ต้องกระทำร่วมกัน	 ต้องเสียสละ	

ร่วมกันของคนชุมชน	 เช่น	 งานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน	

เป็นต้น

  2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้เกิดจิตสาธารณะ 

มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	 สำหรับปัจจัยภายในที่มี	

อิทธิพลมีผลต่อการทำให้เกิดจิตสาธารณะคือลักษณะเฉพาะ 

ของบุคคลแต่ละคนที่ทำให้ความสำนึกของบุคคลแตกต่างกัน 

เช่น	 ความรู้สึกนึกคิด	 ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลมีผลต่อ 

การทำให้เกิดจิตสาธารณะคือ	สภาพแวดล้อมภายนอกที่บุคคล	

มีปฏิสัมพันธ์ด้วย	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดจิตสำนึกในแต่ละคนที่ 

แตกตา่งกนั	ไดแ้ก	่สภาพทางสงัคมและกลุม่เพือ่น	ความสมัพนัธ	์

ในครอบครัว	โรงเรียนและการศึกษา

อภิปรายผล
	 การศกึษาคณุลกัษณะความเปน็คนดมีจีติสาธารณะตาม

ทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี	ผู้วิจัยได้แบ่ง

การอภิปรายการวิจัยออกเป็น	2	ประเด็น	ดังนี้

 1. คุณลักษณะความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะตาม 

ทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1 รูปแบบการพัฒนาความเปนคนดีมีจิตสาธารณะของคนในชุมชนบางสระเกา จังหวัดจันทบุรี 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาคุณลักษณะความเปนคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเกา จังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยได
แบงการอภิปรายการวิจัยออกเปน 2 ประเด็น ดังนี ้
 1. คุณลักษณะความเปนคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเกา จังหวัดจันทบุรี 
  จากผลการศึกษาวิจัย พบวา คุณลักษณะความเปนคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเกา 
จังหวัดจันทบุรี คือ คนท่ีมีความเสียสละ เสียสละสุขสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม มีใจชวยงานสวนรวม ชวยกิจกรรมตางๆ ท่ี
เปนงานสาธารณะ ชวยเหลือคนในชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความรวมมือรวมใจในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม และ
ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีความตระหนักถึงกระบวนการมีสวนรวม สามารถปรับตัวเองใหอยูรวมกันใน
สังคม โดยไมเบียดเบียนและทําใหผูอื่นเดือดรอน ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมเห็นแกตัว รักษาสาธารณสมบัติท่ีเปนของสวนรวม 
โดยใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคาและชวยกันดูแลรักษา ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวมานี้สอดคลองกับท่ียุทธนา วรุณปติกุล 
(2542: 181-183) กลาวไววา บุคคลท่ีมีจิตสาธารณะตองมีคุณลักษณะอยางหนึ่งคือ คํานึงถึงประโยชนสวนตนและสวนรวม 
สอดคลองกับวิรัตน คําศรีจันทร (2544 อางถึงใน พรทิพย มนตรีวงศ, 2554: 25) ท่ีไดทําการศึกษาจิตสํานึกสาธารณะใน
บริบทประชาสังคมไทย แลวพบวาคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะประกอบดวย ความรักความเอื้ออาทร การเรียนรู

ภาพที่ 1	 รูปแบบการพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะของคนในชุมชนบางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี

พัชรินทร์  รุจิรานุกูล   ธันวดี  ดอนวิเศษ
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	 จากผลการศึกษาวิจัย	 พบว่า	 คุณลักษณะความเป็น

คนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชนบางสระเก้า	

จังหวัดจันทบุรี	 คือ	 คนที่มีความเสียสละ	 เสียสละสุขส่วนตัว	

เพือ่ประโยชนส์ว่นรวม	มใีจชว่ยงานสว่นรวม	ชว่ยกจิกรรมตา่งๆ	

ทีเ่ปน็งานสาธารณะ	ชว่ยเหลอืคนในชมุชน	มจีติใจเอือ้เฟือ้เผือ่แผ	่ 

ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 และ 

ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	 มีความตระหนัก	

ถึงกระบวนการมีส่วนร่วม	 สามารถปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกัน	

ในสังคม	 โดยไม่เบียดเบียนและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน	 ไม่เอารัด	

เอาเปรยีบ	ไมเ่หน็แกต่วั	รกัษาสาธารณสมบตัทิีเ่ปน็ของสว่นรวม 

โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและช่วยกันดูแลรักษา	 ซึ่ง

คุณลักษณะดังกล่าวมานี้สอดคล้องกับที่ยุทธนา	 วรุณปิติกุล	

(2542:	 181-183)	 กล่าวไว้ว่า	 บุคคลที่มีจิตสาธารณะต้องมี	

คณุลกัษณะอยา่งหนึง่คอื	คำนงึถงึประโยชนส์ว่นตนและสว่นรวม 

สอดคล้องกับวิรัตน์	 คำศรีจันทร์	 (2544	 อ้างถึงใน	 พรทิพย์	

มนตรีวงศ์,	 2554:	25)	ที่ได้ทำการศึกษาจิตสำนึกสาธารณะใน	

บริบทประชาสังคมไทย	 แล้วพบว่าคุณลักษณะของบุคคลที่มี	

จิตสาธารณะประกอบด้วย	 ความรักความเอื้ออาทร	 การเรียนรู้	

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	การมีปฏิสัมพันธ์กันโดยใช้ความสามารถ 

เครือข่าย	 และการมีส่วนร่วม	 และสอดคล้องกับที่พรทิพย์	

มนตรวีงศ	์(2554:	25)	ไดก้ลา่ววา่บคุคลทีม่ลีกัษณะมจีติสาธารณะ 

จะตระหนกัถงึการมสีว่นรว่มในสงัคม	ซึง่ผูว้จิยัเหน็วา่คณุลกัษณะ	

ความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะตามทัศนะของคนในชุมชน	

บางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี	เป็นลักษณะที่ควรปลูกฝัง	ส่งเสริม

และพัฒนาให้เกิดมีขึ้นในชุมชนอย่างกว้างขวาง

 2. รปูแบบการพฒันาความเปน็คนดมีจีติสาธารณะ 

ของคนในชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี 

	 จากผลการศึกษาวิจัย	พบว่า	การพัฒนาความเป็นคนดี 

มีจิตสาธารณะของคนในชุมชนบางสระเก้า	 จังหวัดจันทบุรี	

ควรเริ่มต้นปลูกฝังให้กับกลุ่มคนตั้งแต่ในวัยเด็ก	 เนื่องจาก 

เป็นช่วงวัยที่มีความเหมาะสมและสามารถเรียนรู้ปลูกฝัง 

ได้ง่าย	 ซึ่งหากสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชน 

คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจในจิตสาธารณะ	 มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อ	

หันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น	 สังคมแห่งการแบ่งปัน 

เอื้ออาทรและสังคมที่น่าอยู่ก็จะเกิดมีขึ้นด้วย	 โดยวิธีการ	

ที่จะปลูกฝัง	 ส่งเสริม	 หรือพัฒนาให้คนมีจิตสาธารณะ	 เช่น 

การประชุมสร้างความเข้าใจให้บุคคลมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ 

คนดีมีจิตสาธารณะ	 โดยการจัดให้ความรู้ด้านจิตสาธารณะ 

จากวิทยากรที่เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวกับงานจิตสาธารณะ	 อาจอยู่ในลักษณะของการจัดอบรม	

การเข้าค่ายจิตสาธารณะ	 การยกย่องคนดีมีจิตสาธารณะใน	

ชุมชน	 โดยการตั้งบุคคลต้นแบบ	 เพื่อให้เห็นการทำงานและ 

ลักษณะของจิตสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	 การจัดให้มีกิจกรรม	

ยกยอ่งสง่เสรมิคนด	ีตัง้ธนาคารความด	ีใหบ้คุคลเหน็ความสำคญั	

ของการเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ	ซึ่งการยกย่องส่งเสริมคนดีนั้น 

ผูว้จิยัเหน็วา่เปน็สิง่จำเปน็ทีค่วรกระทำ	เพือ่ใหค้นดไีดม้กีำลงัใจ	

และภาคภูมิใจในการกระทำความดีของตน	 ประกอบกับมีการ

จัดกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการมีส่วนร่วม	 คือ	 ร่วมคิด	

ร่วมทำ	 ร่วมเรียนรู้	 ของเด็กและเยาวชนร่วมกับคนในชุมชน 

ซึ่งกิจกรรมในลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้นจะทำให้บุคคล 

รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเจ้าของร่วมกัน	 และที่สำคัญ 

ในการกระทำสิ่งใดจะสำเร็จได้ด้วยดี	 กลไกสำคัญก็คือ	 ผู้นำ 

เช่นเดียวกันการพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะนั้น 

ผู้ที่เป็นผู้นำต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเยาวชน	

และบุคคลในชุมชนด้วย	

	 จากผลการวิจัยพบว่า	ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา	

ความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น 

แต่การปลูกฝังหรือพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะนั้น 

ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 ผู้นำในชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

แกนนำชุมชน	 พระสงฆ์	 ครูอาจารย์	 พ่อแม่ผู้ปกครอง	 และ 

ความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกคนในการร่วมส่งเสริมและ	

เป็นแบบอย่างที่ดี	หน่วยงานหรือสถาบันที่มีความสำคัญในการ 

พัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ	 ได้แก่	 สถาบันครอบครัว	

สถาบันการศึกษา	 สถาบันทางศาสนา	 หน่วยงานของภาครัฐ	 

ตั้งแต่ระดับกระทรวงคือ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ	

มั่นคงของมนุษย์	 และระดับท้องถิ่น	 คือ	 องค์กรปกครองส่วน	

ท้องถิ่น	 หน่วยงานหรือเครือข่ายภายในชุมชน	 สอดคล้องกับ	

ที่มัลลิกา	 มัติโก	 (2541:	 28-29)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 จิตสาธารณะ 

เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องกระทำซ้ำเสมอเพื่อป้องกันการ 

เลือนหายหรือเปลี่ยนแปลงให้จิตสำนึกมีความคงทน	 โดย 

ต้องได้รับการเสริมแรงจากสถาบันหรือทางสังคมจิตสำนึก 

จำนวนหนึ่งยังคงอยู่ในตัวเราเนื่องจากได้รับการปลูกฝัง	

ขัดเกลามาตั้งแต่เยาว์วัย	โดยการปลูกฝังของสถาบันครอบครัว	

ชุมชน	โรงเรียน	และสังคมโดยรวม	ทั้งนี้กิจกรรมก็เป็นสิ่งสำคัญ	

ที่สามารถช่วยพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะได้อย่างดี 

จากผลการศึกษาวิจัย	 พบว่า	 กิจกรรม	 หรือลักษณะกิจกรรม	

ที่จะสามารถพัฒนาความเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ	 ได้แก่	

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้	 การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีคน	

จิตสาธารณะ	 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์	 การมีส่วนร่วมโดย	

การอาสาสมคัรดว้ยความเตม็ใจ	กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการเสยีสละ 

รวมทั้งมีกิจกรรมการคัดเลือกและยกย่องประกาศเกียรติคุณ 

ผู้ที่ทำดีมีจิตสาธารณะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา	 และการ	

อนุรักษ์	 กิจกรรมที่ต้องกระทำร่วมกัน	 ต้องเสียสละร่วมกัน	

พัชรินทร์  รุจิรานุกูล   ธันวดี  ดอนวิเศษ
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ของคนชุมชน	 เป็นต้น	 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้เกิดจิต 

สาธารณะปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้เกิดจิตสาธารณะ	 มีทั้ง	

ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก	สำหรบัปจัจยัภายในทีม่อีทิธพิล	

มีผลต่อการทำให้เกิดจิตสาธารณะคือลักษณะเฉพาะของ 

บุคคลแต่ละคนที่ทำให้ความสำนึกของบุคคลแตกต่างกัน	 เช่น	 

ความรู้สึกนึกคิด	 ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลมีผลต่อ	

การทำให้เกิดจิตสาธารณะคือ	สภาพแวดล้อมภายนอกที่บุคคล	

มีปฏิสัมพันธ์ด้วย	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดจิตสำนึกในแต่ละคนที่	

แตกต่างกัน	 ได้แก่	 สภาพทางสังคมและกลุ่มเพ่ือน	ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว	 โรงเรียนและการศึกษา	 สอดคล้องกับที่ไพบูลย์	

วัฒนศิริธรรม	 และสังคม	 สัญจร	 (2543:	 13)	 ได้สรุปไว้ว่า 

จิตสาธารณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายใน	

และภายนอก	

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 บุคคลทุกฝ่ายควรมีการร่วมมือกันพัฒนาส่งเสริมให้	

บุคคลในสังคมมีจิตสาธารณะ	โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก	และ

ควรไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม	ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 

และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรมีการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนในชุมชนที่มีกิจกรรม	

หรือมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะเพื่อเป็นต้นแบบ

การพัฒนาจิตสาธารณะต่อไป
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ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ : กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Leadership ,Organizational Culture Effecting to Organizational Effectiveness : A Case Study of 

Department of Health Service Support

พิณญาดา อำภัยฤทธิ์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และศึกษาความสามารถในการ 

อธิบายและทำนายของตัวแปรภาวะผู้นำและวัฒนธรรมที่มีต่อประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 เก็บรวบรวม 

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 จำนวน	 300	 ตัวอย่าง	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ	

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Hierarchy	Regression	Analysis)

	 การศึกษา	พบว่า	 ประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ภาวะผู้นำการ	

เปลี่ยนแปลง	 ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ใน 

ระดับสูง	 ร้อยละ	 43.6	 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ได้ดีกว่าภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน	 วัฒนธรรมองค์การ	

ซึ่งประกอบด้วย	วัฒนธรรมส่วนร่วม	วัฒนธรรมเอกภาพ	วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล 

ขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ในระดับสูงมาก	 ร้อยละ74.8	 การศึกษายังพบว่า	 ตัวแบบที่พยากรณ์ประสิทธิผล	

องค์การได้ในระดับสูงสุด	ประกอบด้วย	6	ตัวแปร	คือ	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน	วัฒนธรรมส่วนร่วม	

วัฒนธรรมเอกภาพ	 วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจ	 ซึ่งตัวแบบนี้สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ	

75.4	

คำสำคัญ : ประสิทธิผลองค์การ,	ภาวะผู้นำ,	วัฒนธรรมองค์การ

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	of	the	effectiveness	of	Department	of	Health	Service	Support,	and	to	

study	the	ability	in	explaining	and	predicting	of	the	leadership	and	culture	variables	on	the	effectiveness	of	Department	of	

Health	Service	Support.	The	data	were	collected	from	300	officials	in	the	Department	of	Health	Service	Support,	Ministry	

of	Public	Health.	The	analysis	was	performed	by	multiple	hierarchy	regression	analysis.	

	 The	findings	showed	that	 the	effectiveness	of	Department	of	Health	Service	Support	 	as	a	whole	was	at	 the	

moderate	 level.The	 transformational	 and	 transactional	 leadership	 could	 predict	 the	 effectiveness	 of	 Department	 of	

Health	Service	Support	at	the	high	level	(43.6%).	The	transformational	leadership	could	predict	the	effectiveness	better	

than	the	transactional	leadership.	The	organizational	culture	namely	involvement,	consistency,	adaptability	and	mission	

culture	could	predict	the	effectiveness	of	Department	of	Health	Service	Support	at	the	high	level	(74.8%).The	findings	

revealed	that	the	best	model	for	predicting	the	effectiveness	was	the	combination	of	six	variables	namely	transformational 

leadership,	transactional	leadership,	involvement	culture,	consistency	culture,	adaptability	culture	and	mission	culture.	

This	model	was	able	to	predict	the	organizational	effectiveness	with	75.4%.		

Keywords :	Organizational	Effectiveness	,	Leadership	,	Organizational	Culture
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บทนำ   

	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเชื่อมโยง 

องค์ความรู้ระหว่างภูมิภาคต่างๆ	 ของโลก	 ประเทศที่มีความ 

ได้เปรียบพยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อชิงความได้เปรียบจากการ 

ดำเนินงานในแง่ต่างๆ	 ยังผลทำให้เกิดการตื่นตัวขององค์การ 

หลักการบริหารรวมถึงระบบการดำเนินงานถูกนำข้ึนมาพิจารณา 

ทบทวนและปรับปรุง	 เพื่อที่จะทำให้องค์การสามารถปรับตัว

เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน	 อันจะทำให้องค์การมี 

ประสิทธิผลและสามารถอยู่รอดได้การพัฒนา/ปฏิรูปองค์การ	

จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น	 ด้วยความมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูน	

ประสิทธิผลขององค์การ	 ได้มีนักวิชาการบางท่านได้ให้ 

ความหมายในการพัฒนาองค์การว่าต้องให้ความสำคัญกับ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและพฤติกรรมองค์การ 

(French	and	Bell,	1983:16-18;	Bennis,	1969:2;	Burkeand	

Hornstein,1971:1)	บา้งกเ็นน้การเปลีย่นแปลงทัง้ระบบ	(Burke	

and	Schmidt	 1971:45;	 Beckhard,	 1969:27)	 เพื่อที่จะทำให้	

องค์การนั้นมีประสิทธิผล	 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การประสบ	

ความสำเร็จ	คือ	ผู้นำและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรใน 

องค์การ	 โดยที่ผู้นำองค์การจะทำหน้าที่วางแผนสั่งการดูแล 

และควบคมุใหบ้คุลากรขององคก์ารปฏบิตัติา่งๆ	ใหป้ระสบความ	

สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ซึ่งผู้นำองค์การจะต้องมีภาวะ 

ความเป็นผู้นำที่จะขับเคลื่อนองค์การทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น

การนำองค์การไปสู่ความเจริญเติบโตหรือตกต่ำ	 ล้วนเกิดจาก

ความมีประสิทธิผลของผู้นำทั้งสิ้น	 ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล		 

จะทำให้ได้มาซึ่งผลงานตามที่ประสงค์จากการมีส่วนร่วมอย่าง 

เต็มอกเต็มใจของผู้ตาม	 เนื่องจากผู้นำจะรู้จักใช้เครื่องมือ/

แนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน	

รวมทัง้สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ	ความรูส้กึของการมสีว่นรว่ม	

และความผูกพันให้เกิดกับผู้ตาม	 อันจะทำให้ผู้ตามประพฤติ	

ปฏิบัติตามแนวทางที่ประสงค์	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 

องค์การสำหรับวัฒนธรรมองค์การเป็นบริบทภายในที่มีส่วน	

สำคญัในการขบัเคลือ่นองคก์าร	วฒันธรรมองคก์ารเปน็ความเชือ่	

และค่านิยมพื้นฐานร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ	 ซึ่ง 

แสดงปรากฏออกมาในวิถีของบรรทัดฐานแห่งการคิดและ 

การปฏิบัติ	 ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์การ 

โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่และ

ประเมินความเหมาะสมหรือคุณค่าที่มีต่อองค์การ	 เพื่อที่จะ

ได้สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม		

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการ 

ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและวิธีการทำงานของกระทรวง	

ทบวง	กรมต่างๆ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เป็นองค์การที่

จัดตั้งขึ้นใหม่ตามการปฏิรูประบบราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ได้โอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นอกเหนือจากงานบริหารและอำนวยการของสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ประกอบ	

ไปด้วย	 7	 หน่วยงาน	 คือ	 สำนักบริหาร	 สำนักพัฒนาระบบ	

สาธารณสุข	กองสุขศึกษา	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	

กองแบบแผน	กองวิศวกรรมการแพทย์	กองประกอบโรคศิลปะ	

และในปี	 พ.ศ.	 2552	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ได้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการ	

สุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2545	ดังกล่าวและได้มีการ

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	โดย	 

ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจ 

เกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มี 

ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน	 โดยส่งเสริม 

และสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ 

ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาค	

เอกชน	 เพื่อบริการสุขภาพ	 อันจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี		

สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้	

มาตรฐาน	 และยกฐานะของกองประกอบโรคศิลปะเป็นสำนัก 

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและโอนสำนักพัฒนา 

ระบบสาธารณสุขไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน 

ปลัดกระทรวง	 กระทรวงสาธารณสุข	 และแบ่งส่วนราชการ	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 เป็น	 6	 หน่วยงาน	ประกอบด้วย	

สำนักบริหาร	 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	

กองแบบแผน	 กองวิศวกรรมการแพทย์	 กองสนับสนุนสุขภาพ	

ภาคประชาชนและกองสุขศึกษา	 รวมทั้งปรับปรุงอำนาจหน้าที่	

ของแต่ละส่วนราชการ	 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป	 อันจะทำ

ให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและ	

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 มีเป้าประสงค์ในการ 

ดำเนนิงานใหบ้รรลปุระสทิธผิลเชน่เดยีวกบัองคก์ารอืน่	ปจัจยัทีม่	ี

ผลตอ่การดำเนนิงานใหบ้รรลปุระสทิธผิลอาจมคีวามหลากหลาย 

แตผู่ศ้กึษามคีวามเหน็วา่	องคก์ารทีเ่พิง่เริม่ตน้กอ่ตัง้	ปจัจยัดา้น	

ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การน่าจะมีอิทธิพลสำคัญในการที	่

จะทำให้องค์การบรรลุประสิทธิผล	ด้วยเหตุดังกล่าว	ผู้ศึกษาจึง	

สนใจศึกษาความสามารถในการอธิบายและทำนายของตัวแปร 

ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมที่มีต่อประสิทธิผลขององค์การกรม	

สนับสนุนบริการสุขภาพ

พิณญาดา อำภัยฤทธิ์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุน	

บริการสุขภาพ

	 2.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการอธิบายและทำนาย 

ของตัวแปรภาวะผู้นำและวัฒนธรรมที่มีต่อประสิทธิผลของ	

องค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

วิธีดำเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	 ตัวแปร	

ตามที่ศึกษา	 คือ	 ประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ	โดยมีตัวแปรอิสระ	ประกอบด้วย	ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ	

3	ตัวแปรได้แก่	 1.)	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	2.)	ภาวะผู้นำ 

แบบแลกเปลี่ยนและ	 3.)	 ภาวะผู้นำแบบปล่อยเสรี	 และปัจจัย	

ด้านวัฒนธรรมองค์การ	4	ตัวแปร	ได้แก่	1.)	วัฒนธรรมส่วนร่วม	

2.)	 วัฒนธรรมเอกภาพ	 3.)	 วัฒนธรรมการปรับตัวและ 

4.)	 วัฒนธรรมพันธกิจ	 ประชากรที่ศึกษาเป็นบุคลากร	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ในการประมาณขนาดของ	

กลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ	 Krejcie	 และ	Morgan	 ขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน	 300	 คน	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ	

หลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 

ซึ่งได้ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity) 

โดยผู้เชี่ยวชาญ	และนำแบบสอบถาม	ไปทดลองใช้	 (Try	Out)	

กับบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 จำนวน	 50	 คน	

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ	 Cronbach	 เพื่อหาความเที่ยง	

(Reliability)	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ	 .969	 ซึ่งอยู่	

ในเกณฑ์ที่สูง	 และตรวจสอบ	 Multicollinearity	 โดยใช้ค่า	

Toleranceและค่า	 Variance	 inflation	 factor	 (VIF)	 พบว่า	

ค่า	 VIF	 ของตัวแปรอิสระทุกตัวไม่เกิน	 4	 และค่า	 Tolerance	

ทีไ่มต่ำ่กวา่	0.2	แสดงวา่ตวัแปรอสิระทกุตวัไมม่คีวามสมัพนัธก์นั	 

(ไม่เกิด	Multicollinearity)	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ 

ถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Hierarchy	Regression	Analysis)

ผลการวิจัย
ประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ประสิทธิผลขององค์การกรม 

สนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง		

(รอ้ยละ	68.0)	รองลงมา	คอื	ระดบัสงู	(รอ้ยละ	24.7)	และระดบัตำ่	

(ร้อยละ	 7.3)	 แสดงให้เห็นว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมิน 

ประสิทธิผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ในระดับ	

ปานกลาง	 และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลรายด้าน	 พบว่า	 ด้าน 

การผลิต	 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 3.46)	 รองลงมา	

คือ	 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 (ค่าเฉลี่ย=3.27)	 ด้าน 

การพัฒนา	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 3.25)	 ด้านการปรับเปลี่ยน	 (ค่าเฉลี่ย	

=	3.16)	ด้านประสิทธิภาพ	(ค่าเฉลี่ย	=	3.14)	ตามลำดับ	และ	

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด	 คือ	 ด้านความพึงพอใจของสมาชิกใน	

องค์การ	(ค่าเฉลี่ย	=	3.08)

ความสามารถในการอธิบายและทำนายของตัวแปรภาวะ 

ผู้นำและวัฒนธรรมที่มีต่อประสิทธิผลขององค์การกรม 

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

 1. ตัวแปรด้านภาวะผู้นำ

	 ผลการศึกษา	พบว่า	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	ภาวะ	

ผู้นำแบบแลกเปลี่ยน	สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของ

ตารางที่ 1		 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ	 ของตัวแปรด้านภาวะผู้นำที่สามารถอธิบายและทำนายประสิทธิผลของ 

	 	 	 องค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		

ตัวแปรด้านภาวะผู้นำ Model	1 Model	2 Model	3

Beta Beta Beta

Constant 7.462 4.949 5.157

1.	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง .631*** .418*** .404***

2.	ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน .288*** .207***

3.	ภาวะผู้นำแบบปล่อยเสรี -.016

R
2

.399 .436 	.436

R
2
	adj .397 .432 .430

F-test 197.528*** 114.772*** 76.311***

R
2
	Change .399 .037 .000

F-test 19.652*** .091

หมายเหตุ:	***	P	<	.001

พิณญาดา อำภัยฤทธิ์
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ตารางที่ 2		 แสดงผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหคุณู	ของตวัแปรดา้นวฒันธรรมองคก์ารทีส่ามารถอธบิายและทำนายประสทิธผิล 

	 	 	 ขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		

ตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การ Model	1 Model	2 Model	3 Model	4

Beta Beta Beta Beta

Constant 7.043 4.765 5.393 4.541

1.	วัฒนธรรมส่วนร่วม .708*** 	.468*** .316*** .127

2.	วัฒนธรรมเอกภาพ .344*** .002 -.013

3.	วัฒนธรรมการปรับตัว .552*** .244***

4.	วัฒนธรรมพันธกิจ .564***

R
2

.501 .562 .654 .748

R
2
	adj .500 .559 .651 .744

F-test 299.701*** 190.815*** 186.703*** 218.477***

R
2
	Change .061 .092 .093

F-test 41.349*** 78.674*** 109.151***

หมายเหตุ:	***	P	<	.001

ตารางที่ 3		 แสดงผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู	ของตัวแปรดา้นภาวะผู้นำและวฒันธรรมองคก์ารทีร่ว่มกนัสามารถอธบิาย 

	 	 	 และทำนายประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		

ตัวแปรด้านภาวะผู้นำ

และวัฒนธรรมองค์การ

Model	1 Model	2 Model	3 Model	4 Model	5 Model	6

Beta Beta Beta Beta Beta Beta

Constant 7.462 4.949 3.374 3.028 3.639 3.868

1.	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง .631*** .418*** .195 .138 .105 .103

2.	ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน .288*** .166 .110 .128 .019

3.	วัฒนธรรมส่วนร่วม .483*** .393*** .249*** .098

4.	วัฒนธรรมเอกภาพ .230*** -.104 -.063

5.	วัฒนธรรมการปรับตัว .547*** .251***

6.	วัฒนธรรมพันธกิจ .539***

R
2

.399 .436 .564 .585 .675 .754

R
2
	adj .397 .432 .560 .579 .669 .749

F-test 197.528*** 114.772*** 127.769*** 104.005*** 122.002*** 149.352***

R
2
	Change .037 .128 .021 .090 .079

F-test 19.652*** 87.168*** 14.818*** 81.071*** 93.720***

หมายเหตุ:	***	P	<	.001

องคก์ารกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพไดใ้นระดบัสงู	รอ้ยละ	43.6	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	 (F=76.311)	 และเมื่อ 

นำภาวะผู้นำปล่อยเสรีเข้าร่วมพยากรณ์	พบว่า	ค่าสัมประสิทธิ์	

การทำนายความแปรปรวน	(R
2
)	ไม่เพิ่มขึ้น	โดยภาวะผู้นำการ	

เปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์การได้มาก	

ทีส่ดุ		(β	เทา่กบั	.404)	รองลงมา	เปน็ภาวะผูน้ำแบบแลกเปลีย่น	

(β	เท่ากับ	.207)	ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่	1

 2. วัฒนธรรมองค์การ

	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ตัวแปรวัฒนธรรมทั้ง	 4	 ซึ่ง	

ประกอบด้วย	 วัฒนธรรมส่วนร่วม	 วัฒนธรรมเอกภาพ	 

พิณญาดา อำภัยฤทธิ์
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วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจร่วมกันพยากรณ์ 

ประสิทธิผลองค์การได้ในระดับสูงมาก	ร้อยละ	74.8	อย่างมีนัย	

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	 (F	 =	 218.477)	 โดยมีวัฒนธรรม 

พันธกิจสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์การได้	 มากที่สุด	

(β	 เท่ากับ.564)	 รองลงมา	 เป็นวัฒนธรรมการปรับตัว	 (β 

เท่ากับ	.244)	ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่	2

 3. ตัวแปรด้านภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การที่

ร่วมกันสามารถอธิบายและทำนายประสิทธิผลองค์การ

	 ผลการศึกษา	พบว่า	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	ภาวะ	

ผู้นำแบบแลกเปลี่ยน	 วัฒนธรรมส่วนร่วม	 วัฒนธรรมเอกภาพ	

วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจร่วมกันพยากรณ์ 

ประสิทธิผลองค์การได้ในระดับสูงมาก	ร้อยละ	75.4	อย่างมีนัย	

สำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	 (F=149.352)	 โดยมีวัฒนธรรม 

พันธกิจสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์การได้มากที่สุด 

(β เทา่กบั	.539)	รองลงมา	เปน็วฒันธรรมการปรบัตวั	(β	เทา่กบั	

.251)	ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่	3

สรุปและอภิปรายผล
ประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	 จากผลการศึกษา	จะเห็นได้ว่า	ประสิทธิผลขององค์การ	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

และประสิทธิผลในรายด้าน	พบว่า	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

มุ่งเน้นประสิทธิผลด้านการผลิต	 มากที่สุด	 ทั้งนี้เนื่องจาก 

บุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปและ 

มปีระสบการณใ์นการทำงาน	(อายงุานทีป่ฏบิตัใินกรมสนบัสนนุ

บรกิารสขุภาพมากกวา่	10	ปขีึน้ไป)	ทำใหม้คีวามเขา้ใจในความ

เป็นองค์การและเข้าใจในงานของ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการผลิตมีความ 

ชัดเจนและบรรลุผลที่วางไว้	 รองลงมา	 ประกอบด้วย	 4	 ด้าน 

ที่มีค่าเฉลี่ยที่ ใกล้เคียงกันและอยู่ ในระดับปานกลาง	 คือ 

ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 ด้านการพัฒนา	 ด้าน	

การปรับเปลี่ยน	 และด้านประสิทธิภาพ	 และสำหรับด้านที่มี	

ค่าเฉลี่ยต่ำสุด	 คือ	 ด้านความพึงพอใจของสมาชิกในองค์การ 

จากผลการศึกษาประสิทธิผลในรายด้ านจะเห็นได้ว่ า 

การให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในแต่ละด้านไม่เท่ากัน	 ซึ่ง	

สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า	 ประสิทธิผลองค์การมีหลายมิติไม่ใช่ 

เป็นแนวความคิดเดี่ยวและขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 

องค์การว่าต้องการศึกษาและพอใจกับประสิทธิผลในด้านใด 

การมีประสิทธิผลองค์การในมิติหนึ่ง	 ก็ไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์ 

กับความมีประสิทธิผลในอีกมิติหนึ่ง	 ไม่มีสถาบันการศึกษาใด	

มีประสิทธิผลในทุกมิติ	(ภรณี	กีร์ติบุตร,	2529:70-71)	

ความสามารถในการอธิบายและทำนายของตัวแปรภาวะ 

ผู้นำที่มีต่อประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ            

	 ผลการศึกษา	 จะเห็นได้ว่า	 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	

ภาวะผูน้ำแบบแลกเปลีย่น	สามารถรว่มกนัพยากรณป์ระสทิธผิล 

ขององค์การได้ในระดับสูง	 ร้อยละ	 43.6	 โดยที่ภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ได้ดีกว่าภาวะผู้นำแบบ 

แลกเปลี่ยน	 (ตารางที่ 	 1)	 จากผลการศึกษากล่าวได้ว่า	

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	 ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนมีความ	

สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่

พบว่า	 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	 ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน	 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	 (สุนีย์		

นวจินดาพันธ์ุ,	 2548;	 ปัณรสี	 เมธีอภิรักษ์,	 2549;	 ยุวรัตน์	

แตงน้อย,	 2549)	 และผลการศึกษาของ	 Judge	 and	 Piccolo 

(2004)	 ที่ได้ศึกษาแล้วพบว่า	 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธ์สูงมากต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน	

ผลการปฏิบัติงานขององค์การ	 และภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน 

มีส่วนช่วยในการสร้างผลผลิตที่ดี	 และยังสอดคล้องกับผล	

การศึกษาของ	Jain	(2005:336-350)	ที่ได้ศึกษา	พบว่า	ภาวะ	

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ	

ผา่นการแสดงวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	ทำใหพ้นกังานเกดิความเชือ่มัน่	

และกระตุ้นพร้อมให้กำลังใจพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์	

คิดหาวิธีการทำงานแบบใหม่	 เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ	

บุญเจือ	 เสียงวัฒนะ	 (2546)	 ที่ได้ศึกษาพบว่า	 ความสัมพันธ์ 

ระหวา่งภาวะผูน้ำดา้นวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัคณุภาพ 

การศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน 

รวมทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 Vigoda-Gadot	

(2007:661-683)	 ที่พบว่า	 พฤติกรรมผู้นำแบบแลกเปลี่ยน 

สามารถทีจ่ะสรา้งผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ	และปรมิาณ	

ผลการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสำคญักบัความรูส้กึ

สำนึกบุญคุณและจากการให้รางวัล	

	 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Bass	 (1998)

ไดก้ลา่ววา่	ภาวะผูน้ำการเปลีย่นแปลง	จะเปน็ตวัทำนายเชงิบวก	

ต่อประสิทธิผลขององค์การและสอดคล้องผลการศึกษาของ 

พิศสุภา	 ปัจฉิมสวัสดิ์	 (2552)	 ที่ได้ศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน	

คุณลักษณะภาวะผู้นำ	 ปัจจัยด้านบทบาทภาวะผู้นำและปัจจัย 

ด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ 

ภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ร้อยละ	 61.20	 และ	

ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของเกรียงไกรยศ	 พันธ์ุไทย 

(2552)	 ที่ได้พบว่า	 พฤติกรรมผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลง	

วัฒนธรรมการปรับตัว	 กิจกรรมการฝึกอบรม	 และกิจกรรมการ 

พิณญาดา อำภัยฤทธิ์
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พัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 โดยที่พฤติกรรมผู้นำสร้างความ 

เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานมากที่สุด	 และ 

พฤติกรรมผู้นำที่ขาดภาวะผู้นำมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อ 

ผลการปฏบิัติงานของพนักงานรฐัวิสาหกจิ	รวมทัง้ยงัสอดคลอ้ง	

กับผลการศึกษาของสุรเจต	 ไชยพันธ์พงษ์	 (2549)	 ได้ศึกษา	

พบว่า	 1)	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่

มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 

อาชีวศึกษาเอกชนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน	

เกณฑ์ดีโดยองค์ประกอบทั้ง	 4	 องค์ประกอบในรูปแบบ	 ได้แก่ 

องค์ประกอบด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา	

เอกชน	 ด้านการวางแผนกลยุทธ์	 ด้านการพัฒนาองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 ด้านสมรรถนะของ 

องคก์ารสามารถอธบิายความแปรปรวนของการบรหิารโรงเรยีน

ทีม่ปีระสทิธภิาพของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนไดถ้งึรอ้ยละ	97		

2)	องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ำของผูบ้รหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา 

เอกชนส่งผลทางรวมและทางอ้อมต่อการบริหารโรงเรียนที่มี 

ประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมากที่สุด	 ซึ่งมีค่า	

อิทธิพลรวมและอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ	0.95	และ	0.81		

	 จากผลการศึกษากล่าวได้ว่า	 ถ้ากรมสนับสนุนบริการ 

สุขภาพมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับการมีภาวะ 

ผู้นำแบบแลกเปลี่ยนก็จะส่งผลให้องค์การเกิดประสิทธิผลได้ 

มากกว่าการมีภาวะผู้นำในรูปแบบอื่น	ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	ภาวะ	

ผู้นำเป็นปัจจัยหนึ่งของการจัดการที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลของ	

องค์การ	เช่นเดียวกับ	Lussier	and	Achua	(2004)	ได้กล่าวว่า	

ผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญของการบริหารองค์การ	 องค์การที่มี 

ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการ	

ดำเนินงานนั้น	 ปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งก็คือภาวะของผู้นำ 

ถ้าองค์การได้ผู้นำที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการที่เกิด 

อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตลอดจนทำ	

กิจกรรมต่างๆ	ในองค์การให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ความสามารถในการอธิบายและทำนายของตัวแปร 

วัฒนธรรมที่มีต่อประสิทธิผลขององค์การกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

	 ผลการศกึษา	จะเหน็ไดว้า่	วฒันธรรมสว่นรว่ม	วฒันธรรม	

เอกภาพ	วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรม	พันธกิจสามารถ 

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์การได้ในระดับสูง	 ร้อยละ	

74.8	 โดยมีวัฒนธรรมพันธกิจสามารถพยากรณ์ประสิทธิผล	

ขององค์การได้มากที่สุด	 รองลงมา	 เป็นวัฒนธรรมการปรับตัว	

(ตารางที่	 2)	 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า	 วัฒนธรรมองค์การ	

มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลของ 

องค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับผล	

การศกึษาทีพ่บวา่	วฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั

ประสิทธิผลขององค์การ	เช่น	พิชาย		รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต	(2551) 

ไดศ้กึษาพบวา่วฒันธรรม	I	AM	READY	มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก 

กับประสิทธิผลขององค์การราชการ	และเช่นเดียวกับผลการศึกษา 

ของสุดารัตน์	 อ่อนละเอียด	 (2551)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 วัฒนธรรม	

องคก์ารกบัประสทิธผิลองคก์าร	โดยศกึษากรมพฒันาสงัคมและ	

สวัสดิการ	พบว่า	วัฒนธรรมองค์การในภาพรวมมีความสัมพันธ ์

เชิงบวกกับประสิทธิผลองค์การ	 และนอกจากนั้นยังสอดคล้อง 

กับแนวคิดของ	McShane	and	Von	Gilnow	(2010:425-426)

ที่ได้สรุปว่า	 วัฒนธรรมแบบปรับตัว	 (Adaptive	 culture)	 เป็น 

วัฒนธรรมที่มุ่งสนใจการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ	

ซึ่งก็คือ	 ความต้องการของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และเป็นวัฒนธรรมที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง 

และให้ความเชื่อมั่นกับความรับผิดชอบของพนักงาน	 ซึ่งผล	

ทำใหพ้นกังานมคีวามตืน่ตวั	ทำงานและแสวงหาโอกาสมากกวา่	

ที่จะรอโอกาส	 รวมทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

เกรยีงไกรยศ		พนัธ์ไุทย	(2552)	ทีไ่ดศ้กึษาพบวา่	พฤตกิรรมผูน้ำ	

สร้างความเปลี่ยนแปลง	 วัฒนธรรมการปรับตัว	 กิจกรรมการ 

ฝกึอบรมและกจิกรรมการพฒันาของพนกังานมอีทิธพิลทางตรง

ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 โดยที่พฤติกรรม	 

ผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 

มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 กิจกรรมการฝึกอบรม	 วัฒนธรรมการ	

ปรับตัว	 และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน	 ตามลำดับ	 และ	

ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของญาณิศา	 บุญจิตร์	 (2553)

ที่ได้ศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อมภายนอก	

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ	โครงสร้างองค์การ	คุณภาพ	

บุคลากร	 ลักษณะงาน	 ลักษณะผู้รับบริการ	 เทคโนโลยี	 และ	

วัฒนธรรมองค์การ	 ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลองค์การของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ร้อยละ	88.00	

	 จากผลการศึกษากล่าวได้ว่า	 ถ้ากรมสนับสนุนบริการ 

สุขภาพมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ผสมผสานกันโดยเฉพาะ	

วัฒนธรรม	2	รูปแบบ	คือ	วัฒนธรรมพันธกิจและวัฒนธรรมการ	

ปรับตัวก็จะส่งผลให้องค์การเกิดประสิทธิผลได้มากกว่าการมี	

รปูแบบวฒันธรรมอืน่	จงึสรปุไดว้า่	วฒันธรรมองคก์ารเปน็บรบิท	

ภายในองค์การที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้	

ประสบความสำเร็จ	ซึ่งสอดคล้องกับ	Hellriegel,	Slocum	and	

Woodman	(2001)	ที่ได้สรุปว่า	อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ	

ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานและผลการปฏิบัติงาน	 เนื่อง 

จากการรับรู้วัฒนธรรมขององค์การทำให้พนักงานเข้าใจประวัติ 

และความเป็นปัจจุบันขององค์การ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ	

กำหนดวธิกีารปฏบิตังิาน	และพฤตกิรรมของพนกังานในอนาคต	

พิณญาดา อำภัยฤทธิ์
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ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่า	 วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่จะช่วย 

สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรในองค์การให้เกิดความรู้สึก

ที่จะทำงานร่วมกัน	 มีเป้าหมายเดียวกัน	 และที่สำคัญรูปแบบ 

วัฒนธรรมองค์การต้องมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ	

ประสทิธผิลขององคก์าร	อนัจะสง่ผลใหอ้งคก์ารนัน้มปีระสทิธผิล 

และอยู่รอด

ความสามารถรว่มกนัของตวัแปรภาวะผูน้ำและวฒันธรรม

องค์การในการอธิบายและทำนายประสิทธิผลองค์การ

	 ผลการศึกษา	 จะเห็นได้ว่า	 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	

ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน	 วัฒนธรรมส่วนร่วม	 วัฒนธรรม	

เอกภาพ	 วัฒนธรรมการปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจร่วมกัน 

พยากรณ์ประสิทธิผลองค์การได้ในระดับสูงร้อยละ	 75.4	 โดย 

มีวัฒนธรรมพันธกิจสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์การ 

ได้มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 วัฒนธรรมการปรับตัว	 (ตารางที่	 3) 

ในขณะที่ผลการศึกษาของปัจจัยด้านภาวะผู้นำ	 พบว่าภาวะ	

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง	 ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนสามารถ 

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์การ	 ได้	 ร้อยละ	 43.6	

(ตารางที่	1)	และผลการศกึษาของปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

พบว่า	 วัฒนธรรมส่วนร่วม	 วัฒนธรรมเอกภาพ	 วัฒนธรรมการ 

ปรับตัวและวัฒนธรรมพันธกิจร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล 

ขององคก์ารได	้รอ้ยละ	74.8	(ตารางที	่2)	ผลการศกึษาจงึอธบิาย	

ได้ว่า	 การที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีทั้งปัจจัยด้านภาวะ 

ผูน้ำรว่มกบัการมปีจัจยัดา้นวฒันธรรมจะทำใหส้ามารถพยากรณ ์

ประสทิธผิลองคก์ารไดม้ากกวา่การมแีคป่จัจยัดา้นภาวะผูน้ำหรอื 

วัฒนธรรมองค์การเพียงด้านใดด้านหนึ่ง	 ซึ่งสอดคล้องกับผล	

การศึกษาของเกรียงไกรยศ	พันธ์ุไทย	(2552)	ที่ได้ศึกษาพบว่า	

พฤติกรรมผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลง	 วัฒนธรรมการปรับตัว		

กิจกรรมการฝึกอบรม	 และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมี 

อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ	

	 จากผลการศกึษาจงึสรปุไดว้า่	การทีก่รมสนบัสนนุบรกิาร	

สุขภาพจะมีประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น	 จำเป็นที่องค์การจะต้อง	

ให้ความสำคัญกับปัจจัย	2	ด้านร่วมกันคือ	ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ	

และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ	 ซึ่งทั้ง	 2	 ปัจจัยร่วมกันจะมี 

อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าการ 

มีแค่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงด้านเดียว		

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทางการจัดการ

	 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพควรเพิม่ปจัจยัทีส่นบัสนนุให้

องค์การมีประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น	คือ	ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ	

และวฒันธรรมองคก์าร	โดยจะเสนอแนะผา่นแนวทางการพฒันา

พฤตกิรรมดา้นภาวะผูน้ำและการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์าร 

เนื่องจากผลการศึกษาจะเห็นว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นำและ 

วัฒนธรรมองค์การร่วมกันมีอิทธิพลและสามารถทำนาย 

ประสทิธผิลองคก์ารไดม้ากกวา่การมแีคเ่พยีงปจัจยัใดปจัจยัหนึง่ 

เพียงด้านเดียว		

	 1.	 การพัฒนาพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ

					 	 1.)	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรมีการพัฒนา 

ผู้นำในปัจจุบันและบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำในอนาคตให้มี 

พฤตกิรรมภาวะผูน้ำการเปลีย่นแปลงควบคูก่บัการมพีฤตกิรรม

ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน	

													 2.)	 กระบวนการในการพฒันาผูน้ำมไีดห้ลากหลาย	

รปูแบบ	อาท	ิผา่นกระบวนการเรยีนรู	้การฝกึฝนทกัษะ	มขีัน้ตอน	

การปฏิบัติอย่างจริงจังและที่สำคัญต้องมีการประเมินจากผู้มี	

ส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ถ้าผู้นำสามารถผ่านเกณฑ์ที่ 

กำหนดต้องมีรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ	 และที่สำคัญ 

ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะพัฒนา	

ผูน้ำอยา่งชดัเจน		พรอ้มทัง้การสนบัสนนุทัง้ทางดา้นงบประมาณ

และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและผลตอบแทนให้กับผู้นำ	

							 	 3.)	 สำหรบัการพฒันาพฤตกิรรมดา้นภาวะผูน้ำของ

บคุคลทีจ่ะมาเปน็ผูน้ำในอนาคต	ควรใหค้วามสำคญักบัสิง่ตอ่ไปนี	้

1.)	 องค์การต้องเห็นคุณค่าและความสำคัญ	 ยอมลงทุนทั้งด้าน	

เวลาและเงิน	 2.)	 ผู้นำสูงสุดขององค์การต้องเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการสร้างและพัฒนาผู้นำ	 ไม่ควรเป็นเรื่องเฉพาะของแผนก	

พัฒนาบุคลากร	 3.)	 ควรสรรหากลุ่มผู้นำแต่เนิ่นๆ	 โดยเริ่ม 

ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรผู้นำรุ่นใหม่ที่พิจารณาคัดเลือกจาก 

เกณฑ์เงื่อนไขระดับความแตกต่างระหว่างความรู้	ทักษะ	ความ	 

สามารถและชุดพฤติกรรมของภาวะผู้นำ	 4.)	 ต้องวางกลยุทธ์ 

เรื่องเส้นทางการทำงานให้ผู้นำ	5.	เน้นกระบวนการพัฒนาการ	

ชี้แนะ	ติชม	พร้อมการสนับสนุนต่อเนื่องโดยต้องให้ความสำคัญ

ในกระบวนการ	Feedback	หรือสะท้อนภาพให้ผู้นำเห็นจุดแข็ง

และจุดอ่อนของตนเอง	 และต้องให้ตัวผู้นำเองเข้ามามีส่วนร่วม	 

ในการหาแนวทางพัฒนาเพื่อช่วยปรับพฤติกรรมอย่างจริงจัง	

และต่อเนื่อง	และ	7.)	ควรเน้นการพัฒนาผู้นำเป็นกลุ่มเนื่องจาก 

ปจัจุบนัต้องทำงานเปน็ทมี	พัฒนาการเปน็ผู้นำรว่มกนั	จะทำให้

สามารถนำองค์การร่วมกันได้	

	 2.	 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ	

					 	 1.)	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ควรที่จะมีการ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การโดยเฉพาะวัฒนธรรมพันธกิจและ 

วัฒนธรรมปรับตัวให้มีในระดับที่สูงขึ้น	

					 	 2.)	 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การต้องปรับ

ทัศนคติ	 ค่านิยมและความเชื่อของคน	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/

วิธีการทำงานขององค์การ	(ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม)

					 	 3.)	 แนวทางการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ	

พิณญาดา อำภัยฤทธิ์
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ควรดำเนนิการดงันี	้1.)	ศกึษาวฒันธรรมเดมิ	โดยตอ้งดลูกัษณะ/

รปูแบบและผลของวฒันธรรมแบบทีเ่ปน็อยูต่อ่ผลการดำเนนิงาน	 

2.)	 สร้างกรอบใหม่	 ต้องตัดสินใจเลือกว่าวัฒนธรรมองค์การ	

แบบใด	 จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จขององค์การ	 โดยคำนึงถึง	

วสิยัทศันท์ีค่วรจะเปน็	และพจิารณาวา่จะเปลีย่นแปลงวฒันธรรม 

องคก์ารขนาดไหนทีจ่ะเพยีงพอตอ่การรองรบัวสิยัทศันท์ีก่ำหนด 

ไว้ใหม่	 และ	 3.)	 ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม	 ทุกคนใน 

องคก์ารตอ้งตดัสนิใจเปลีย่นพฤตกิรรมการทำงานเพือ่รว่มสรา้ง

วัฒนธรรมที่พึงปรารถนา	

						 	 4.)	 องค์ประกอบที่สำคัญที่จะสร้าง/ปรับเปลี่ยน	

วฒันธรรมองคก์าร	1.)	การสนบัสนนุของฝา่ยบรหิาร	ไมว่า่จะเปน็	

ปัจจัย	 ทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงตนเอก่อนและเป็น 

แบบอย่างสม่ำเสมอ	2.)	การฝึกอบรม	Training	ซึ่งต้องกำหนด	

ใหช้ดัเจนวา่	พฤตกิรรมใหมท่ีต่อ้งการคอือะไร	พฤตกิรรมเหลา่นี	้

จะสอนให้กับสมาชิกอย่างไร	(สื่อสารอย่างไร	)	

					 	 5.)	 สิ่งที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ	 คือ	 1.)	 สร้าง 

คำประกาศ	 	Statement	 “ค่านิยม”	 จากวิสัยทัศน์	พันธกิจและ	

ค่านิยม	ซึ่งต้องชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่องานหรือการทำงานทั้ง 

ในเชิงบวกและลบ	 2.)	 สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับข้อมูล 

และเกิดผลการยอมรับที่จะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	 3.)	 ทบทวน 

โครงสร้างให้เป็นไปด้วยกับวัฒนธรรมที่ต้องการจะเป็น	 	 4.)

ออกแบบแนวทางการให้รางวัล	การยกย่อง	5.)	ทบทวนดูระบบ

การทำงานทัง้หมดและออกแบบการทำงานเพือ่เพิม่ผลผลติ		6.)	

ควรมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างค่านิยมร่วม 

จากบุคคลรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของ	

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกและมปีระสทิธภิาพในการทำนาย 

ประสทิธผิลองคก์าร	เพือ่ทีจ่ะไดข้อ้มลูสำหรบัเปน็แนวทางในการ 

พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น

	 2.	 ควรศึกษาความต้องการและความคาดหวังของ 

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตีอ่องคก์าร	เพือ่เปน็ขอ้มลู	

ประกอบการปรับปรุง/พัฒนาองค์การ
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ 

และเขตบางกอกใหญ่

Parents’ Participation in Vocational School Administration : A Case Study of Pasicharoen and 

Bangkokyai Districts

สิรินทิพย์  สิทธิศักดิ์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

	 จดุประสงคข์องการศกึษานี้	คอื	เพือ่ศกึษาระดบัการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา	:	กรณศีกึษา	

เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา	:	

กรณีศึกษา	เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่	วิธีการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	ได้แก่	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	กลุ่มตัวอย่าง	

ได้จากการคำนวณจากสูตรยามาเน่และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 ซี่งได้ข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนจำนวน	 400	 ตัวอย่าง	

โดยใช้วิธีการว่านักเรียน	1	คน	มีผู้ปกครอง	1	คน	โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยใช้วิธีการจับฉลากเลือกแผนก	เลือกห้อง	และ

เลือกหมายเลขประจำตัวนักเรียนตามอัตราส่วนของแต่ละโรงเรียน	ตัวแปรอิสระได้แก่	ปัจจัยส่วนบุคคล	(เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	

อาชพี	รายได	้ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่)	ความสมัพนัธก์บับคุลากรในโรงเรยีน	ความเชือ่ถอืในโรงเรยีน	ความคาดหวงัทีจ่ะไดป้ระโยชน	์

ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร	 ส่วนตัวแปรตาม	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา	

(การร่วมวางแผน	การร่วมกิจกรรม	การร่วมระดมทรัพยากร	การร่วมประเมินผล)	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยใช้	 t-test,	 F-test,	 และ 

สหสัมพันธ์	 Pearson	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษา	 ได้แก่	 อายุ	 ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน	 ความเชื่อถือในโรงเรียน	 ความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์	

ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร	 และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 

ได้แก่	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	 ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น	 และขอเสนอแนะส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมพิจารณา	

แก้ไขปรับปรุงแผนงานต่างๆ	 ของโรงเรียน	 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง,	ในการบริหารโรงเรียน,	อาชีวศึกษา,	เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่
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Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	1)	to	study	the	parents’	participation	level	in	administration	of	vocational 

school	 in	PhasiCharoen	and	BangkokYai	districts	and	2)	 to	study	 factors	affecting	 the	parents’	participation	 level	 in	

administration	of	vocational	school	in	PhasiCharoen	and	BangkokYai	districts.	A	questionnaire	was	used	as	a	research	

instrument.	This	research	used	Yamane	formula	to	calculate	sample	size	and	also	Multi-stage	sampling.	The	sample	group	

was	400	parents.	Independent	variables	included	personal	variables	(gender,	age,	educational	level,	income	and	length	of	

living	in	local	area),	relationship	between	parents	and	vocational	school	staff,	parent’s	trust	in	vocational	school,	expected	

benefits,	and	understanding	of	administration.	Dependent	variables	included	the	parents’	participation	in	administration	

of	vocational	school	(the	parents’	participation	in	planning,	activities,	resource	mobilization,	and	evaluation).	The	data	

were	analyzed	by	statistics	including	percentage,	mean,	and	standard	deviation.	The	relationships	between	independent	 

and	dependent	variables	were	 tested	by	 t-test,	F-test,	and	Pearson’s	coefficient.	The	 results	 found	 that	The	 factors 

affecting	the	parents’	participation	level	in	administration	of	vocational	school	were	age,	relationship	between	parents	

and	vocational	school	staff,	parent’s	trust	in	vocational	school,	expected	benefits,	and	understanding	of	administration.

The	factors	unaffecting	the	parents’	participation	level	in	administration	of	vocational	school	were	gender,	educational	

level,	occupation,	income	and	length	of	living	in	The	local	area.	

Keywords:	parents’	participation,	administration	of	school,	vocational	school,	PhasiCharoen	and	BangkokYai	districts
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บทนำ
	 ในปจัจบุนัประเทศไทยกำลงัประสบปญัหาดา้นการเมอืง 

เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 การศึกษาเป็นองค์ประกอบ

ที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ	 การศึกษา 

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการบริหารโรงเรียน 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความสำคัญ	 ในการมีส่วนร่วม	

ที่จะพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 

ความสามารถและความต้องการของผู้เรียนหากผู้ปกครองมี	

ส่วนร่วมในการร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมมือช่วยเหลือในการ	

บริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้ระบบการศึกษาสนองความ 

ตอ้งการและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ในสงัคมไทย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การเข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดการ	

ศึกษาทั้งในรูปของบุคคล	 คณะบุคคล	 และองค์กรต่างๆ	 ได้แก่	

พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ประชาชนในชุมชน	 องค์กรในท้องถิ่น	

องค์การบริหารธุรกิจ	 และหน่วยงานอื่นในชุมชนได้มีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา	 การกำหนดนโยบาย	 วางแผนงาน	

ตามกระบวนการ	 การร่วมปฏิบัติตามแผนทางการศึกษา	 ร่วม	

รับจัดสรรผลประโยชน์ทางการศึกษา	 และเปลี่ยนข้อมูลและ

ความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก	 และการตัดสินใจต่างๆ	

ที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของตน	และที่สำคัญที่สุดของการ	

กระจายอำนาจทางการบริหาร	 ตามกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่ง

ระบบการศึกษาย่อมต้องการให้ประชาชนทุกภาคทุกส่วนมามี

ส่วนร่วม	 โดยเฉพาะผู้ปกครองซึ่งมีความใกล้ชิดกับบุตรหลาน

มากที่สุด

	 โรงเรียนอาชีวศึกษาเป็นโรงเรียนที่ผลิตกำลังคนในด้าน	

วิชาชีพ	ระดับเทคนิค	ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อระบบ 

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยในการศึกษาการมี 

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพ 

มหานครจึงมีความหลากหลายทางด้านความคิด	 การประพฤติ

ปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป

	 การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการบรหิารโรงเรยีนอาชวี 

ศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญถ้าผู้ปกครองให้ความสำคัญในการมี 

สว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีนในดา้นตา่งๆ	เพือ่ใหน้กัเรยีนทีจ่บ	

การศึกษาได้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมี	

ประสทิธภิาพและพฒันาประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ทนัตอ่ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆ	ด้านต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อการการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา	 :	 กรณีศึกษา	

เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่

วิธีดำเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	 ผู้ปกครองนักเรียน	

โรงเรียนอาชีวศึกษาเขตภาษีเจริญ	 และเขตบางกอกใหญ่ 

โดยเขตภาษีเจริญมีโรงเรียนอาชีวศึกษา	 1	 โรงรียน	 คือ	

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	 ส่วนเขตบางกอกใหญ่มีโรงเรียน

อาชีวศึกษาจำนวน	 4	 โรงเรียนคือ	 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม	

โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ	 โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ	

และโรงเรียนอาชีวศึกษาธนบุรี	 โดยใช้วิธีการว่านักเรียน	 1	 คน	

มีผู้ปกครอง	1	คน	ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมด	14,051	คน	

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กำหนดขนาดตัวอย่างจาก 

ตารางสำเรจ็รปูการกำหนดขนาดตวัอยา่งตามสตูรของ	Yamane 

ที่ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 และค่าของความคลาดเคลื่อน	

5%	 จากจำนวนประชากรทั้งหมด	 14,051	 คน	 ได้จำนวน	

ตวัอยา่งประมาณ	385	ตวัอยา่ง	แตเ่นือ่งจากเพือ่ความเทีย่งตรง	

และความถูกต้องของงานวิจัย	 ผู้วิจัยจึงได้กำหนดตัวอย่างใน	

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จำนวน	400	ตัวอย่าง

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย 

ขั้นตอน	 (Multistage	 Random	 Sampling)	 โดยมีวิธีการ 

ดังนี้	 กำหนดเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ	 (ปวช.)	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	

ตามอัตราส่วนจำนวนประชากรได้	 1:36	 คนในแต่ละโรงเรียน 

คือ	 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 

4,389	 คน	 คำนวณได้ตัวอย่างประมาณ	 122	 คน	 โรงเรียน	

เทคโนโลยีสยามมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ	 5,000	 คน	

คำนวณได้ตัวอย่างประมาณ	 139	 คน	 โรงเรียนสายประสิทธิ์	

พณิชยการมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ	 1,400	 คน	 คำนวณได้	

ตัวอย่างประมาณ	 39	 คน	 โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจมีนักเรีย

นทั้งหมดประมาณ	1,400	คำนวณได้ตัวอย่างประมาณ	39	คน 

โรงเรยีนอาชวีศกึษาธนบรุมีนีกัเรยีนทัง้หมดประมาณ	1,962	คน	

คำนวณได้ตัวอย่างประมาณ	 55	 คน	 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง	

ปวช./ปวส.	 2:1	 เนื่องจากจำนวนประชากรในระดับปวช.

มากกว่าจำนวนประชากร	 ปวส.	 โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง 

แบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 โดยใช้วิธีจับฉลาก	

เลือกแผนก	 เลือกห้อง	 และเลือกหมายเลขประจำตัวนักเรียน	

ตามอัตราส่วนของแต่ละโรงเรียน			

ผลการวิจัย
	 ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	 41-50	 ปี	 มีระดับ	

การศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี		

ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง	 มีรายได้	 5,001-10,000	 บาท		

มีระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น	1-10	ปี	

สิรินทิพย์  สิทธิศักดิ์
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	 ระดบัการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการบรหิารโรงเรยีน 

อาชีวศึกษา	 :	 กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่	

พบวา่การรว่มกจิกรรม	มคีา่เฉลีย่	2.70	อยูใ่นระดบัการมสีว่นรว่ม	

ปานกลางการร่วมระดมทรัพยากร	มีค่าเฉลี่ย	2.70	อยู่ในระดับ	

การมีส่วนร่วมปานกลาง	 การร่วมประเมินผล	 มีค่าเฉลี่ย	 2.68	

อยูใ่นระดบัการมสีว่นรว่มปานกลาง	การรว่มวางแผน	มคีา่เฉลีย่	

2.67	อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง	

	 การร่วมกิจกรรมเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี	

คา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอื	ผูป้กครองตอบแบบสอบถามทกุครัง้ทีท่าง 

โรงเรยีนขอความรว่มมอื	มคีา่เฉลีย่	3.72	รองลงมาคอื	ผูป้กครอง	

เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนร้องขอ	 มีค่าเฉลี่ย	 3.67	 สำหรับ	

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ผู้ปกครองไปทัศนศึกษาที่โรงเรียน

จัดขึ้น	มีค่าเฉลี่ย	2.25	

	 การร่วมระดมทรัพยากรเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ผู้ปกครองสนับสนุนเงินทุนให้กับ	

โรงเรียน	มีค่าเฉลี่ย	2.88	รองลงมาคือ	ผู้ปกครองสนับสนุนวัสดุ

ให้กับโรงเรียน	มีค่าเฉลี่ย	2.78	สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

คือ	ผู้ปกครองจัดหาครุภัณฑ์ตามท่ีโรงเรียนต้องการ	มีค่าเฉลี่ย	

2.58	

	 การร่วมประเมินผลเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อ	

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ผู้ปกครองร่วมกับคณะครูติดตามผล	

การเรียน	ของนักเรียน	มีค่าเฉลี่ย	3.17	รองลงมาคือ	ผู้ปกครอง 

ติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์	

มีค่าเฉลี่ย	 2.73	 สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ผู้ปกครอง

เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน	

มีค่าเฉลี่ย	2.43	

	 การร่วมวางแผนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ผู้ปกครองให้ข้อคิดเห็นในกิจกรรมของ	

โรงเรียน	 มีค่าเฉลี่ย	 2.89	 รองลงมาคือ	 ผู้ปกครองร่วมประชุม 

เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโรงเรียน	มีค่าเฉลี่ย	2.77	สำหรับ	

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ผู้ปกครองร่วมพิจารณาแก้ไข	

ปรับปรุงแผนโครงการ	มีค่าเฉลี่ย	2.45

	 ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนเมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผู้ปกครองเข้าร่วม	

ประชุมการปฐมนิเทศของนักเรียน	มคี่าเฉลี่ย	3.75	รองลงมาคือ	

ผูป้กครองมารบัผลการเรยีนของนกัเรยีนดว้ยตนเองกบัอาจารย ์

ที่ปรึกษา	 มีค่าเฉลี่ย	 3.62	 สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 

ผู้ปกครองร่วมสังสรรค์กับบุคลากรในโรงเรียน	มีค่าเฉลี่ย	2.39	

	 ความเชื่อถือในโรงเรียนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	

ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอื	ผูป้กครองยอมรบัชือ่เสยีงทางดา้นด ี

ของโรงเรียน	 มีค่าเฉลี่ย	 4.02	 รองลงมาคือ	 ผู้ปกครองภูมิใจที่	

บุตรหลานเรียนในโรงเรียนนี้	 มีค่าเฉลี่ย	 3.98	 สำหรับข้อที่มี	

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ผู้ปกครองบอกเล่าผลงานของโรงเรียนให้

บุคคลอื่นรู้	มีค่าเฉลี่ย	3.49

	 ความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ผู้ปกครองคาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน	

มคีา่เฉลีย่	3.50	รองลงมาคอื	ผูป้กครองคาดวา่จะไดร้บัประโยชน์

จากการมสีว่นรว่มในการรว่มกจิกรรมพฒันาโรงเรยีน	มคีา่เฉลีย่	

3.47	สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ผู้ปกครองคาดว่าจะได้

รบัประโยชนจ์ากการมสีว่นรว่มในการประเมนิผลพฒันาโรงรยีน 

มีค่าเฉลี่ย	3.39

	 ความรู้ความเข้าใจในการบริหารมีค่าเฉลี่ย	 3.11	 เมื่อ 

พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอื	ผูป้กครอง	

มีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษา	

มีค่าเฉลี่ย	 3.24	 รองลงมาคือ	 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนของโรงเรียน	มีค่าเฉลี่ย	3.24	สำหรับ	

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน	

พระราชบัญญัติการศึกษา	2542	มีค่าเฉลี่ย	2.86

ผลการทดสอบสมมติฐาน

	 สมมติฐานที่	1	ผู้ปกครองที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการบรหิารโรงเรยีนแตกตา่งกนัผลการศกึษาพบวา่	ผูป้กครอง	

ทีม่เีพศแตกตา่งกนัมสีว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เป็นการ	

ปฏิเสธสมมติฐาน

	 สมมติฐานที่	2	ผู้ปกครองที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการบรหิารโรงเรยีนแตกตา่งกนัผลการศกึษาพบวา่	ผูป้กครอง 

ทีม่อีายแุตกตา่งกนัมสีว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เป็นการ	

ยอมรับสมมติฐาน

	 สมมตฐิานที	่3	ผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

มสีว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีนแตกตา่งกนัผลการศกึษาพบวา่ 

ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ	

บรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา	แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทาง	

สถิติที่ระดับ	.05	เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

	 สมมตฐิานที	่4	ผูป้กครองทีม่อีาชพีแตกตา่งกนัมสีว่นรว่ม 

ในการบรหิารโรงเรยีนแตกตา่งกนัผลการศกึษาพบวา่	ผูป้กครอง	

ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอาชีว- 

ศึกษา	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

	 สมมตฐิานที	่5	ผูป้กครองทีม่รีายไดแ้ตกตา่งกนัมสีว่นรว่ม 

ในการบรหิารโรงเรยีนแตกตา่งกนัผลการศกึษาพบวา่	ผูป้กครอง	

ที่มีรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอาชีว- 

ศึกษา	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	
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เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

	 สมมติฐานที่	 6	 ผู้ปกครองที่มีระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น 

แตกตา่งกนัมสีว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีนแตกตา่งกนัผลการ

ศกึษาพบวา่	ผูป้กครองทีม่รีะยะเวลาทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่แตกตา่งกนั

มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา	 แตกต่างกันอย่าง	

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

	 สมมติฐานที่	 7	 ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

บริหารโรงเรียนผลการศึกษาพบว่า	 ความสัมพันธ์กับบุคลากร	

ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	จึงยอมรับสมมติฐาน

	 สมมติฐานที่	 8	 ความเชื่อถือในโรงเรียนมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน 

ผลการศึกษาพบว่า	 ความเชื่อถือในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ 

เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน	

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

จึงยอมรับสมมติฐาน

	 สมมติฐานที่	 9	 ความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์มีความ 

สัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ	

บริหารโรงเรียน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ความคาดหวังที่จะได้	

ประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	จึงยอมรับสมมติฐาน

	 สมมตฐิานที	่10	ความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารมคีวาม 

สัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ	

บริหารโรงเรียนผลการศึกษาพบว่า	 ความรู้ความเข้าใจใน

การบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	จึงยอมรับสมมติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน	

ภาพรวม	พบว่าอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง	 เพราะว่า	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	 แผนพัฒนา	

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 10	พ.ศ.	 2550-2554	และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 

พ.ศ.	 2545)	 ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่ 	

เท่าเทียมกัน	 ในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดม	

ความคิดเห็น	 ระดมทรัพยากรบุคคล	 ปรึกษา	 หารือ	 และร่วม	

ตดิตามประเมนิผลในเรือ่งตา่งๆ	ของประเทศ	โดยขอ้มลูขา่วสาร 

ท่ีเข้าถึงได้ด้วยการศึกษาโดยวิธีการต่างๆ		และการบริหารโรงเรียน 

ก็เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ	

	 ด้านการร่วมกิจกรรม	พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ใน	

ระดับปานกลาง	 เพราะว่า	 ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพเพื่อ 

หารายได้มาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวทั้งนี้ผู้ปกครองบางคนก็ 

สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ผู้ปกครองบางคนก็ไม่สามารถมาร่วม

กิจกรรมได้จึงทำให้ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	(ปาริฉัตต์	กล่อมสกุล,	

2550)	 ศึกษาเรื่องสภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมของ	

ผู้ปกครองในการจัดการศึกษา	 :	 กรณีศึกษาโรงเรียนท้ายพิกุล	

พบว่าสภาพการมีส่วนร่วมจริงของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติและดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียนท้ายพิกุลอยู่ในระดับปานกลาง	

	 ดา้นการรว่มระดมทรพัยากร	พบวา่ผูป้กครองมสีว่นรว่ม	

อยูใ่นระดบัปานกลาง	เพราะวา่ผูป้กครองใหค้วามสำคญัในเรือ่ง 

ของการศึกษาของบุตรหลานและเห็นว่าโรงเรียนยังต้องการ	

งบประมาณตา่งๆ	ซึง่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืรว่มใจจากผูป้กครอง 

ในการชว่ยสนบัสนนุทัง้ดา้นการเงนิ	สิง่ของ	แรงงาน	ซึง่สอดคลอ้ง	

กับงานวิจัยของ	 (สนัญญา	ทับคล้าย,	 2550)	 ศึกษาเรื่องระดับ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตลาดบางคูลัด	 อำเภอบางใหญ่	 จังหวัดนนทบุรี	 พบว่าระดับ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตลาดบางคูลัด	 ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดย	

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

	 ดา้นการรว่มประเมนิผล	พบวา่ผูป้กครองมสีว่นรว่มอยูใ่น	

ระดบัปานกลาง	เพราะวา่ผูป้กครองคดิวา่เปน็หนา้ทีข่องโรงเรยีน 

ผู้ปกครองจึงไม่ค่อยเข้าไปติดตาม	ตรวจสอบ	นโยบายและการ	

ดำเนินงานของโรงเรียน	 ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ	 (บังอร	

แอกทอง,	 2552)	 ศึกษาเรื่องความต้องการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จังหวัดนครราชสีมา	 

พบว่าผู้ปกครองมีความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก	 ด้านการประเมินผล	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ	

มาก		

	 ด้านการร่วมวางแผน	 พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่

ในระดับปานกลาง	 เพราะว่าผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าร่วม

ประชุมเสนอความคิดเห็น	 กำหนดวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย 

เสนอปัญหาของโรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียนนัดประชุม	 ซึ่ง	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (บัณฑิต	 เดชขันธ์,	 2548)	 ศึกษา 

เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา	

ของโรงเรยีนบา้นนาดอกไม้	สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

สกลนคร	 เขต	 3	 พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน 

ในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนบา้นนาดอกไม้	สงักดัสำนกังาน	

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 3	 ด้านการวางแผนการจัด	
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การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

	 จากการศึกษา	ผู้ปกครองที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

สำคัญทางสถิติ	 เพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.	 2542	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2545)	 ได้เปิดโอกาสให้	

สถานศึกษาร่วมกับบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กรต่างๆ	 มี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา	 ทุกสถานที่	

ทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน	 ซึ่ง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

(พรจนัทร	์บญุพอ,	2547)	ศกึษาเรือ่งการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชาชนในเขต	

บริการของโรงเรียนตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธานี	 พบว่า 

ประชาชนทีม่เีพศแตกตา่งกนัจะมสีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพ 

การศึกษา	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 และแตกต่างกับ	

งานวจิยัของ	(ประยงค	์แสนสขุ,	2549)	ศกึษาเรือ่งการมสีว่นรว่ม	

ของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ	

มหานคร:	 ศึกษากรณีเขตภาษีเจริญ	 กรุงเทพมหานคร	พบว่า	

ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ	

โรงเรียนแตกต่างกัน	อย่างนัยสำคัญทางสถิติ

	 จากการศึกษา	ผู้ปกครองที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา	 แตกต่างกันอย่างมีนัย	

สำคัญทางสถิติ	 เพราะว่าผู้ปกครองที่มีอายุแตกต่างกันย่อม

มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของชีวิตไม่เท่ากันจึง 

แสดงออกทางการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนไม่เท่ากัน	

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	(ชุมพล	คำปา,	2548)	ศึกษาเรื่อง	

ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน	

ของผู้ปกครองและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	:	ศึกษา	

กรณีโรงเรียนบ้านต๋อม	อำเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	พบว่าความ 

แตกต่างของความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

โรงเรียนของผู้ปกครองและคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี 

อายุต่างกันมีความพึงพอใจต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

และแตกต่างกับงานวิจัยของ	 (ชุติมา	 ตุ๊นาราง,	 2553)	 ศึกษา 

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 

มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	 พบว่ากลุ่ม 

ตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชน 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

	 จากการศึกษา	 พบว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา 

แตกตา่งกนัมสีว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา	แตกตา่ง	

กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	เพราะว่าทุกระดับการศึกษาใน 

ปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา	 บทบาทของ 

การศึกษาต่อการพัฒนาและการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 

อย่างชัดเจน	 ผู้ปกครองในทุกระดับการศึกษาจึงมีความ 

รับผิดชอบและเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน 

และการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนที่เหมือนกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สว่างจิต	 โค้วบุญงาม,	 2548)	

ศกึษาเรือ่ง	การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการสง่เสรมิการเรยีนรู ้

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	พบว่าผู้ปกครองนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและแตกต่างกับงานวิจัยของ 

(ศศิพงษ์	 เพชรบุตร,	 2545)	 ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร	 เขตบางเขน	พบว่าผู้ปกครองที่ระดับ 

การศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของ 

โรงเรียนในภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

	 จากการศึกษา	 ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมี 

ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอาชีว	 ศึกษา	 แตกต่างกันอย่าง	

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เพราะว่าทุกอาชีพมีข้อจำกัดเรื่องเวลา 

เหมือนกันคือมีลักษณะการเข้าทำงานที่เป็นเวลาและเวลาหยุด 

ก็ต้องบอกล่วงหน้าและต้องดูเพื่อนร่วมงานด้วยว่ามีคนที่ 

สามารถทำงานแทนได้หรือเปล่าถ้าไม่มีใครทำงานแทนได้อาจ 

ทำให้งานเสียหายและด้วยเหตุผลหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบใน

อาชีพ	 จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียนได้	

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สร้อย	 ทรัพย์ประสม,	 2550) 

ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้น 

พื้นฐานในกรุงเทพมหานคร	 พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ 

แตกตา่งกนัมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในกรงุเทพ

มหานคร	โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ

และแตกต่างกับงานวิจัยของ	 (สมบัติ	 สังวาลย์สวย,	 2550) 

ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้	

การงานอาชพีและเทคโนโลย	ีโรงเรยีนธญัรตัน	์จงัหวดัปทมุธาน	ี

พบว่าผู้ปกครองที่อาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	

การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 โดยรวมและรายด้าน	 แตกต่าง	

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

	 จากการศึกษา	 พบว่าผู้ปกครองที่มีรายได้แตกต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา	 แตกต่างกันอย่าง	

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เพราะว่าผู้ปกครองมีรายได้พอที่จะ 

สามารถให้เป็นเงินทุนการศึกษาของบุตรหลานและประกอบ 

กับการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้ารับการ 

ศึกษาฟรีโดยไม่เสียค่าเทอมและการสนับสนุนทุนจากองค์กร 

เอกชนต่างๆ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	(วัลภา	พรหมฤทธิ์,	
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2550)	 ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน 

ระดับประถมศึกษาในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

อำเภอพรหมคีรี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 พบว่ารายได้ไม่มี	

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม	 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	

และแตกต่างกับงานวิจัยของ	 (ทวี	 ศรีนวล,	 2547)	 ศึกษาเรื่อง

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการศึกษาสังกัด 

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร	 พบว่าผู้ปกครองมี 

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อจำแนกตามรายได้เฉลี่ยของ	

ครอบครัวต่อเดือน

	 จากการศึกษา	 พบว่าผู้ปกครองที่มีระยะเวลาที่อยู่ใน 

ทอ้งถิน่แตกตา่งกนัมสีว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เพราะว่าผู้ปกครอง 

ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลานโดยให้	

ความร่วมมือ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนให้การ	

ช่วยเหลือทางด้านการเงิน	 วัตถุ	 แรงงาน	ความคิดต่อโรงเรียน 

ที่เป็นสถานศึกษาของบุตรหลาน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	

ของ	(พิเชษฐ	ไพบูลย์ศิริ,	2544)	ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	:	ศึกษาเฉพาะกรณี	

ชุมชนเกาะเกร็ด	 อำเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 พบว่า 

ประชาชนท่ีมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเกราะเกร็ดแตกต่างกัน 

จะมสีว่นรว่มในการจดัการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศแตกตา่งกนั	อยา่ง	

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 และแตกต่างกับงานวิจัยของ	 (บังอร	

อ้วนล้ำ,	 2540)	 ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็ก 

ในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาเฉพาะกรณี	 อำเภอเมือง	

จังหวัดอุบลราชธานี	 พบว่าผู้ปกครองที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 

ในหมู่บ้านต่างกันจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

	 จากการศึกษา	 พบว่าความสัมพันธ์กับบุคลากรใน	

โรงเรียนมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 เพราะว่าผู้ปกครองมีความสัมพันธ์	

ระหว่างบุคคลย่อมทำให้เกิดเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยง	

เข้าหากัน	ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชน	บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้ง 

ผูบ้รหิารของโรงเรยีน	โดยการคุน้เคยกนัสง่ผลใหม้กีารชว่ยเหลอื 

ซึ่งกันและกันและประกอบกับเป็นเรื่องของการศึกษาของ 

บุตรหลานจึงทำให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 

โรงเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (บวร	 ธีรฤทธิ์เฉลิม, 

2545)	 ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการ

จัดการศึกษาท้องถิ่น	 ศึกษากรณีเฉพาะโรงเรียนเทศบาลตำบล

สุไหงโก-ลก	 จังหวัดนราธิวาส	พบว่าความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	

โรงเรียนของผู้ปกครองกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ท้องถิ่นของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ

	 จากการศึกษา	 พบว่าความเชื่อถือในโรงเรียนมีความ 

สัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหาร 

โรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

เพราะว่าเมื่อผู้ปกครองให้ความเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสถาบัน 

การศึกษาที่บุตรหลานเรียนและบุคลากรในโรงเรียนแล้ว	

ผูป้กครองมคีวามมัน่ใจ	และเชือ่วา่โรงเรยีนจะทำใหบ้ตุรหลานมี

ความรูค้วามสามารถประกอบกบัเปน็คนทีม่คีณุธรรม	จรยิธรรม	

สง่ผลใหผู้ป้กครองใหค้วามรว่มมอืเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิาร	

โรงเรียน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	(บดินทร์	นิลเดช,	2544)	 

ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการดำเนินงาน 

กลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิตศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มออมทรัพย์ 

เพื่อการผลิต	 ตำบลปากจั่น	 อำเภอนครหลวง	 จังหวัดพระนคร	

ศรอียธุยา	พบวา่	ความนา่เชือ่ถอืของคณะกรรมการบรหิารกลุม่ 

มคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นรว่มการดำเนนิงานกลุม่ออมทรพัย์	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

	 จากการศึกษา	 พบว่าความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์ 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

บริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 อย่างมีนัยสำคัญ	

ทางสถิต	ิ เพราะว่าผู้ปกครองคาดหวังที่จะได้ประโยชน์จากการ 

มสีว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีนประสบผลสำเรจ็ตามทีต่อ้งการ 

และเกิดประโยชน์กับบุตรหลานของผู้ปกครอง	ซึ่งเป็นแรงจูงใจ	

ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนต่อไป	 ซึ่ง	

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	(จนิตนา	เสมาเงนิ,	2539)	ศกึษาเรือ่ง	

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา	

ตำบล	:	ศกึษาเฉพาะกรณจีงัหวดัปทมุธานี	พบวา่ความคาดหวงั	

ผลประโยชนจ์ากโครงการพฒันาตำบลมคีวามสมัพนัธเ์ปน็ไปใน

ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติกิบัการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนในโครงการพัฒนาตำบล

	 จากการศึกษา	 พบว่าความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 

บริหารโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 อย่างมีนัยสำคัญ 

เพราะว่าเมื่อผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและ 

แผนพัฒนาโรงเรียน	เช่น	วัตถุประสงค์ของการบริหารโรงเรียน 

หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ	 ของทางโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	

เมื่อมีความรู้	ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนส่งผลให้ผู้ปกครอง 

กล้าที่จะมาแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะเข้ามี่ส่วนร่วมในการ	

บริหารโรงเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (บังอร	 อ้วนล้ำ,	

2540)	 ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในกิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณี	 อำเภอเมือง	 จังหวัด	

อุบลราชธานี	 พบว่าผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 

สิรินทิพย์  สิทธิศักดิ์
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูงและต่ำ	 จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมศูนย์	

พัฒนาเด็กเล็กต่างกัน	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและปฏิบัติ

	 1.	 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมพิจารณาแก้ไข	

ปรบัปรงุ	แผนงาน	โครงการตา่งๆ	ของโรงเรยีนโดยประชาสมัพนัธ	์

ให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ	 ของโรงเรียน	 รวมทั้ง 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของความจำเป็น 

ที่ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเมื่อผู้ปกครองเห็น 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนก็จะทำให้ 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

	 2.	 โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความ 

น่าเชื่อถือโดยรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนทางด้านมาตรฐานการ 

รักษาระดับการให้คะแนน	 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อถือใน 

มาตรฐานการรักษาระดับการให้คะแนนของโรงเรียนและเมื่อ 

ผูป้กครองมคีวามเชือ่ถอืตอ่โรงเรยีนผูป้กครองกจ็ะเขา้มสีว่นรว่ม 

มากขึ้น

	 3.	 โรงเรียนควรนัดประชุมผู้ปกครองหรือจัดกิจกรรม	

ตา่งๆ	เปน็วนัหยดุ	หรอืวนัเสารอ์าทติย	์เพือ่ใหจ้ำนวนผูป้กครอง	

ที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น

	 4.	 สง่เสรมิใหผู้ป้กครองมคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย

และแผนการศกึษาของโรงเรยีนโดยแจกเอกสารใหผู้ป้กครองได ้

ศึกษาเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ทาง	

การศึกษาของโรงเรียนเมื่อผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน 

นโยบายและแผนการศึกษาของโรงเรียนผู้ปกครองก็จะเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากขึ้น

	 5.	 โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรสร้างความ 

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของทาง 

ชุมชนที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่	 ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ	 ที่ทาง	

โรงเรียนสามารถทำได้	 เช่น	 อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียน	

สำหรบัเลน่กฬีา	เพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคย	ซึง่จะชว่ยใหผู้ป้กครอง	

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

	 6.	 โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนควรทำให้ความ 

ต้องการของผู้ปกครองที่คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จาก 

การเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน	 การร่วมกิจกรรม	

การรว่มระดมทรพัยากร	การรว่มประเมนิผลใหป้ระสบผลสำเรจ็ 

คือสามารถนำไปปฏิบัติในการบริหารพัฒนาโรงเรียนและเกิด 

ประโยชน์กับลูกหลานให้มากที่สุด	 เมื่อประสบผลสำเร็จตาม 

ความต้องการหรือที่คาดหวังไว้ของผู้ปกครองก็จะเป็นแรง 

จูงใจให้ผู้ปกครองอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 

มากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อไป

 1.	 ควรศึกษาว่าอะไรท่ีสามารถทำให้ความคุ้นเคยระหว่าง 

ผู้ปกครองกับบุคลากรในโรงเรียนมีความคุ้นเคยเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้เมื่อผู้ปกครองมีความคุ้นเคยกับบุคลากรในโรงเรียนการ 

ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมก็จะง่ายขึ้นและ 

เปน็การยกระดบัความตอ้งการมสีว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีน

ของผู้ปกครองให้เพิ่มขึ้นด้วย

	 2.	 ควรศกึษาวา่ปจัจยัใดบา้งทีท่ำใหผู้ป้กครองไมเ่ขา้รว่ม 

ประชุมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อนำปัจจัยที่ 

เกดิขึน้มาแกไ้ขปรบัปรงุเพือ่ใหผู้ป้กครองจะไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม

ในการบริหารโรงเรียนให้มากขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

Factors Influencing the Needs of System and Mechanism Development for Research Management 

of Rajabhat University

บุศรา  สาระเกษ 		เดือนเพ็ญ		ธีรวรรณวิวัฒน์
	คณะสถิติประยุกต์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาสถานภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัปจัจบุนั	ความตอ้งการเกีย่วกบัการพฒันาระบบ	

กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏั	และปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั 

เพื่อนำไปเปน็แนวทางปรับปรงุระบบกลไกการบรหิารจัดการงานวิจัยให้มคีุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และครอบคลมุตามความต้องการ	

ของผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น	ศึกษาโดยการสำรวจ	(Survey)	คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	40	แห่ง	ใช้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น	390	คน 

สุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมูสิองขัน้	(Two–Stage	Stratified	Sampling)	วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณา	และวเิคราะหก์ารถดถอย	

(Multiple	Regression	Analysis)

	 ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารจัดการงานวิจัยปัจจุบัน	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามวงจร	PDCA	สามารถปฏิบัติได้ดี	

การกำหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 แผนงาน	 เป้าหมายของการบริหารงานวิจัย	 สามารถทำได้ค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการวิจัย	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้คุณภาพ	 แต่ที่สามารถ

ปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยของ 

คณาจารย์	 และการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย	 หน่วยวิจัย	 หรือศูนย์เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย	 การให้รางวัล	 ค่าตอบแทน	

กับนักวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่	 การรวบรวม	 คัดสรร	 วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย	 เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไป	 

เข้าใจ	 และการอำนวยความสะดวกในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 จากการวิจัย	 นอกจากนี้ยังต้องการให้พัฒนาระบบ	 กลไก 

การบริหารจัดการงานวิจัยขั้นสุดท้ายของการวิจัยในการนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร	่ หรือนำไปใช้ประโยชน์หลังเสร็จสิ้น 

โครงการแล้วมากที่สุด	 ทั้งนี้ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหารจัดการ	

งานวจิยั	คอื	ระดบัการศกึษา	มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก	ทีร่ะดบันยัสำคญั	0.05	ปจัจยัดา้นประสบการณใ์นการทำวจิยั	ทีม่คีวามสมัพนัธ	์

กบัความตอ้งการในการพฒันา	ดา้นระบบ	กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั	คอื	ตำแหนง่ทางวชิาการ	โดยผูท้ีม่ตีำแหนง่ทางวชิาการ	

มคีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ	กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัตำ่กวา่ผูท้ีไ่มม่ตีำแหนง่ทางวชิาการ	ทีร่ะดบันยัสำคญั	0.10 

ปจัจยัดา้นสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยั	ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ	กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั	

คือ	การติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	มีความสัมพันธ์เชิงบวก	ที่ระดับนัยสำคัญ	0.01	

คำสำคัญ :	ระบบ,	กลไก,	การบริหารจัดการงานวิจัย
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Abstract

	 The	 study	 aimed	 to	 study	 current	 conditions,	 needs	 of	 system	 and	mechanism	 development	 for	 research 

management	of	Rajabhat	Universities	and	factors	influencing	the	needs	of	system	and	mechanism	development.	The	

sample	consistsed	of	390	teachers	who	were	teaching	in	40	Rajabhat	Universities	by	using		two–stage	stratified	sampling.	

The	data	were	analyzed	by	descriptive	statistics	analysis	and	Multiple	Regression	analysis.

	 The	 result	 found	 that	 the	 research	management	of	Rajabhat	Universities	 from	was	good	according	 to	PDCA	

cycle.	Determining	of	strategy,	policy,	plan	and	objective	of	research	management	was	clear	and	correspond	with	the	

aim	of	research	development,	educational	standard	and	key	quality	indicator.	The	system	and	mechanism	development	

for	research	management	was	medium	level	consisted	of	the	participation	in	determining	vision,	mission,	strategic	goal	

to	 support	 the	 research	of	 teacher,	 research	 laboratory,	 research	unit	 or	 research	equipment	 center,	 giving	 reward	

and	 remuneration	 for	 published	 research,	 collective,	 selective,	 synthesis	 and	 analysis	 research	 to	 have	 knowledge 

management	for	people	to	understand,	and	facilitate	in	intellectual	property	management.	Post	audit	was	the	last	step	

of	research	that	needs	to	develop	system	and	mechanism	for	research	management	including	published	or	applied	the	

research.	The	personal	factors	which	associated	with	the	needs	of	system	and	mechanism	development	for	research	

management	was	the	education	level	by	significant	positive	relationship	at	the	0.05	level.	Academics	position	was	the	

variable	which	associated	with	the	needs	of	system	and	mechanism	development	for	research	management,	for	the	

academic	position	person’s	need	less	than	non-academics	position	person	significant	at	the	0.10	level.	Evaluation	was	

the	variable	which	associated	with	 the	needs	of	system	and	mechanism	development	 for	 research	management	by	

significant	positive	relationship	at	the	0.01	level.	

Keywords :	system,	mechanism,	research	management
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บทนำ
	 การวจิยั	กอ่ใหเ้กดิการพฒันาองคค์วามรูใ้หม	่สิง่ประดษิฐ	์ 

ใหม่	 และนวัตกรรมใหม่	 ทำให้หน่วยงาน	 องค์กรและประเทศ	

เกิดความก้าวหน้า	 สามารถแข่งขัน	 และพึ่งพาตนเองได้	 ใน 

สถาบันอุดมศึกษาจึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย	 โดยกำหนด

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	4	ให้คณาจารย์ทำหน้าที่หลักทาง	

ด้านการสอนและการวิจัย	และมาตรา	30	ให้สถานศึกษาพัฒนา	

กระบวนการเรยีนการสอน	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้การสง่เสรมิ

ใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน

ในแต่ละระดับการศึกษา	ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้อง

มกีารวจิยัเปน็ภารกจิหนึง่ทีส่ำคญั	และเพือ่ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา 

ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 สำนักงาน	

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 จึงได้กำหนดคุณภาพ	

และมาตรฐานการศึกษา	โดยให้มีระบบการประกันคุณภาพ	ซึ่ง	

การวจิยัเปน็องคป์ระกอบหนึง่ในการประเมนิคณุภาพมาตรฐาน 

การศึกษาภายใน	 นอกจากนั้นการวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้เพื่อวัด 

มาตรฐานตามคำรับรองของสำนักงานรับรองมาตฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์กรมหาชน)	 (สมศ.)	 และ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	อีกด้วย

	 แตใ่นปจัจบุนัการบรหิารงานวจิยัของสถาบนัอดุมศกึษา 

ยังประสบปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ	

คุณภาพ	 ขาดความคล่องตัวของการบริหารงบประมาณ	 และ 

ขาดกลไกหรือระบบการจัดการให้แต่ละภาคีของระบบวิจัย	

เชือ่มโยงกนั	(ศโิรจน	์ผลพนัธนิ,	2547)	อกีทัง้การบรหิารงานวจิยั	

ทีผ่า่นมามกัใหค้วามสำคญัทีง่บประมาณการวจิยัเปน็หลกั	แตย่งั	

ขาดระบบการจัดการที่ดีและครบถ้วนตามกระบวนการทำวิจัย	

(ศรุดา	ชัยสุวรรณ,	2552)	

	 ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริหาร 

จัดการงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	 โดยศึกษามหาวิทยาลัย	

ราชภัฏซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและตามพระราชบัญญัติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 2547	 มาตรา	 7	 ระบุว่าให้มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัเปน็สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่สรมิสรา้ง	 

ลังปัญญาของแผ่นดิน	 มีหน้าที่หลักประการหนึ่งคือ	 การวิจัย 

และอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์ประกัน 

คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)	 ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องการพัฒนาด้าน 

การวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และสามารถพัฒนาจาก	

มหาวิทยาลัยประเภทเน้นผลิตบัณฑิตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ 

การวิจัยนั้นการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกระทำให้เป็นระบบมีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง	 โดยต้องศึกษาระบบกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อน 

ให้เกิดการพัฒนาอันได้แก่ 	 นโยบาย	 แผนงาน	 กลยุทธ์ 

งบประมาณ	 สถานที่	 ความพร้อมของบุคลากร	 ความชัดเจน	

ของการพิจารณาภาระงาน	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และอื่นๆ	 ใน 

การนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสภาพการบริหารงานวิจัยปัจจุบัน 

และความต้องการในการพัฒนาระบบ	 กลไก	 การบริหารงาน 

วิจัยของนักวิจัยเพื่อให้ได้รับการขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามเป้าหมาย	 และนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงระบบ	 กลไก	

การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 และ	

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาสถานภาพการบริหารจัดการงานวิจัย	

ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

	 2.	 เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 3.	 เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความตอ้งการในการพฒันา 

ระบบกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สมมติฐานในการวิจัย
	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการ 

ในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย

	 2.	 ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำวิจัยมีความ 

สัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหาร

งานวิจัย

	 3.	 สภาพการบรหิารงานจดัการงานวจิยัมคีวามสมัพนัธ์

กับความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล

	 	 -	เพศ

	 	 -	อายุ

	 	 -	ระดับการศึกษา

	 	 -	สถานภาพการทำงาน

 2. ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำวิจัย

	 	 -	ตำแหน่งทางวิชาการ

	 	 -	ประสบการณ์ในการทำวิจัย

	 	 -	จำนวนผลงานวิจัย

	 	 -	สาขาวิชาหลักที่ทำวิจัย

 3. สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย

	 	 -	การกำหนดยุทธศาสตร์	นโยบายฯ	(Plan)
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	 	 -	การปฏิบัติตามยทุ	ธศาสตร์	นโยบายฯ	(Do)

	 	 -	การติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	(Check)

	 	 -	การปรับปรุงแก้ไข	(Act)

ตัวแปรตาม

 ความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ กลไกการ 

บริหารจัดการงานวิจัย

	 	 -	การบริหารการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

	 	 -	การบริหารระหว่างดำเนินการวิจัย

	 	 -	การบริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงผสม	 (Mix	

Methods)	 ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใช้ 	 Concurrent 

Strategy	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ	

จากการสำรวจ	(Survey)	ขอ้มลูเชงิปรมิาณจากคำถามปลายปดิ	

(Close	 Questionnaires)	 และข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถาม	

ปลายเปิด	 (Open	 Questionnaires)	 และข้อมูลเชิงคุณภาพ	

จากเอกสาร	 และงานวิจัยต่างๆ	 ประชากรที่ทำการศึกษาวิจัย	

ครั้งนี้คือ	คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	40	แห่ง	ใช้จำนวน 

ตัวอย่างทั้งสิ้น	 390	 คน	 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้น 

(Two	-	Stage	Stratified	Sampling)	ขั้นที่	1	แบ่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏออกเป็น	 5	 ชั้นภูมิ 	 (St ra ta) 	 คือ	 ชั้นภูมิที่ 	 1	

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ	 ชั้นภูมิที่	 2	 มหาวิทยาลัย	

ราชภฏักลุม่ภาคกลาง	ชัน้ภมูทิี	่3	มหาวทิยาลยัราชภฏักลุม่ภาคใต	้	

ชั้นภูมิที่	4	มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชั้นภูมิที่	 5	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์	 สุ่มเลือก 

ตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 ด้วยการ	

จับฉลาก	 กลุ่มละ	 4	 มหาวิทยาลัย	 รวม	 20	 แห่ง	 ขั้นที่	 2 

สุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 โดยขนาดตัวอย่าง	 (จำนวน	

อาจารย์)	 ในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏและจัดสรรขนาด 

ตัวอย่างไปตามมหาวิทยาลัยที่สุ่มได้แบบเป็นสัดส่วนกับขนาด 

(Proportional	 –	 to	 –	 Size	 Allocation)	 วิเคราะห์ข้อมูลจาก	

แบบสอบถาม	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณา	 (Descriptive	 Statistics	

Analysis)	 หาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

และทดสอบสมมติฐาน	โดยใช้	Multiple	Regression	Analysis	

ผลการวิจัย
 1. สภาพการบริหารจัดการงานวิจัยปัจจุบันของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย 

ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามวงจรเดมมิ่ง	 (PDCA) 

ซึ่งประกอบด้วย	 การกำหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 แผนงาน 

เป้าหมายของการบริหารงานวิจัย	 (Plan)	 การปฏิบัติตาม	

ยทุธศาสตร	์นโยบาย	แผนงาน	เปา้หมายของการบรหิารงานวจิยั	

(Do)	 การติดตาม	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (Check)	

การปรับปรุงแก้ไข	(Act)	สรุปดังนี้

	 	 1)	 การกำหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 แผนงาน	

เป้าหมายของการบริหารงานวิจัย	 (Plan)	 อาจารย์ ใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเห็นว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ 

นโยบาย	 แผนงาน	 เป้าหมายของการบริหารจัดการงานวิจัย 

ในภาพรวม	 อยู่ในระดับค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้อง	 โดย	

มีการกำหนดนโยบาย	 แผนงานได้ค่อนข้างสอดคล้องกับ 

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

รวมทั้งกำหนดเป้าหมายได้ค่อนข้างสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศกึษาและตวับง่ชีค้ณุภาพ	และการกำหนดวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยค่อนข้างชัดเจน	แต่ที่ยัง	

สามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมใน	

การกำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สนับสนุน

การวิจัย	

	 	 2)	 การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์	นโยบาย	แผนงาน	

เปา้หมายของการบรหิารงานวจิยั	(Do)	อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั	

ราชภัฏมีความเห็นว่าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์	 นโยบาย	

แผนงาน	เป้าหมาย	ของการบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 โดยด้านที่สามารถปฏิบัติได้มากที่สุดคือ 

การเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านการวิจัย

และงานสร้างสรรค์	 รองลงมาคือการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพความรู้ให้ผู้วิจัย	 เช่น	 การอบรม	 สัมมนา	 

การศึกษาดูงาน	 เป็นต้น	 ส่วนที่ยังสามารถปฏิบัติได้ระดับ	

ปานกลางคือ	 การมีห้องปฏิบัติการวิจัย	 หน่วยวิจัย	 หรือ	

ศูนย์เครื่องมือ	สนับสนุนการวิจัย	การให้รางวัล	ค่าตอบแทนกับ	

นักวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่	 การรวบรวมคัดสรร	 วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไป 

เข้าใจ	 และการอำนวยความสะดวกในการจัดการทรัพย์สิน	

ทางปัญญาจากการวิจัย	

	 	 3)	 การตดิตาม	ประเมนิผลการปฏบิตังิาน	(Check)	

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเห็นว่าการติดตาม	

ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 โดยมี 

การดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

แผนปฏบิตังิานประจำป	ีมกีารดำเนนิการประเมนิตนเอง	(SAR)	

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน	ตวับง่ชีป้ระกนัคณุภาพดา้นการบรหิาร

งานวิจัย	 ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	

เพือ่ระบจุดุเดน่	จดุดอ้ย	โอกาสและสิง่ทีเ่ปน็อปุสรรคมาปรบัปรงุ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมีการ 

ปฏิบัติในระดับมากเช่นกันแต่ถือว่ายังน้อยกว่าด้านอื่นๆ

	 	 4)	 การปรบัปรงุแกไ้ข	(Act)	อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั	

ราชภัฏมีความเห็นว่ามีการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวม	 อยู่ใน	
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ระดบัมาก	โดยมกีารนำผลการประเมนิตนเองมาพฒันาปรบัปรงุ 

แผนบริหารงานวิจัย	 (Improvement	 plan)	 มีการนำผลการ 

ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัยให้มี	

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 และนำผลการประเมินไปพัฒนาแผน 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีในรอบปีต่อไปได้	

ในระดับมาก	

 2. ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก 

การบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

	 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย	 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแบ่ง	

การนำเสนอเป็น	 3	 ขั้น	 คือ	 1)	 ขั้นของการพัฒนาข้อเสนอ	

โครงการวจิยั	2)	ขัน้การดำเนนิการ	และ	3)	ขัน้การบรหิารงานวจิยั	

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	 ซึ่งทุกขั้นมีความต้องการในระดับมาก	

โดยความต้องการในการพัฒนาระบบ	 กลไกการบริหารจัดการ	

งานวิจัยขั้นสุดท้ายการบริหารงานวิจัย	 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	

มคีวามตอ้งการมากทีส่ดุ	(X	=	4.27)	รองลงมาคอืขัน้การดำเนนิ	

การวจิยั	(X	=	4.21)	และขัน้ของการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั 

(X	 =	 4.20)	 โดยมีผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย	

ราชภัฏในแต่ละขั้น	ดังนี้

	 	 1)	 ขั้นของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

(Pre	 Audit)	 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มีความต้องการ	

ในการพัฒนาระบบ	 กลไกพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอยู่ใน 

ระดับมาก	 โดยต้องการให้มีการพัฒนากลไกมากกว่าระบบ 

(X	=	4.26)	และ	(X	=	4.16)	ตามลำดับ	

	 	 เมื่อพิจารณาความต้องการในการพัฒนาระบบ 

การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยรายด้าน	พบว่า	ควรสนับสนุน	

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย	 เช่น	 ฐานข้อมูล 

เพือ่การสบืคน้เปน็อนัดบัแรกเนือ่งจากมคีวามตอ้งการมากทีส่ดุ 

รองลงมาคือ	 ควรให้เวลาเพื่อการค้นคว้าทำข้อเสนอโครงการ

วิจัย	

	 	 เมื่อพิจารณาความต้องการในการพัฒนากลไกการ	 

พฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั	พบวา่	ควรมงีบประมาณสนบัสนนุ	

การวิจัย	 เป็นอันดับแรก	 เนื่องจากมีความต้องการมากที่สุด 

รองลงมาคือควรจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย	

	 	 2)	 ขั้นการดำเนินการวิจัย	 (Ongoing)	 อาจารย์ใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความต้องการในการพัฒนาระบบ 

กลไกสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	

(X	 =	 4.21)	 โดยมีความต้องการในการพัฒนาระบบและกลไก	

ใกล้เคียงกัน	(X	=	4.20)	และ	(X	=	4.22)	ตามลำดับ		

	 	 เมื่อพิจารณาความต้องการในการพัฒนาระบบ 

สนับสนุนการดำเนินการวิจัย	 พบว่า	 ควรมีระบบสนับสนุน	

การนำแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ	 มาปรับใช้ ในการวิจัย	

มีความต้องการมากที่สุด	 รองลงมาคือควรให้อิสระในการ	

ดำเนินการวิจัย	 และมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	

ได้อย่างทันท่วงที	

	 	 เมื่อพิจารณาความต้องการในการพัฒนากลไก 

สนับสนุนการดำเนินการวิจัย	 พบว่า	 ควรจัดหาเทคโนโลยีที่	

ทันสมัยต่อการวิจัย	 มีความต้องการมากที่สุด	 รองลงมาคือ	

ควรจัดหาวัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆ	เพื่อสนับสนุน	

การวิจัย	

	 	 3)	 ขั้นการบริหารงานวิจัย	 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	

(Post	 Audit)	 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มีความต้องการ	

ในการพัฒนาระบบ	 กลไก	 การบริหารงานวิจัย	 เมื่อเสร็จสิ้น	

โครงการในภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.27)	 โดยมีความ

ต้องการในการพัฒนาระบบและกลไกระดับมากใกล้เคียงกัน 

(X	=	4.27)	และ	(X	=	4.28)	ตามลำดับ

	 	 เมื่อพิจารณาความต้องการในการพัฒนาระบบ	

การบริหารงานวิจัย	 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	พบว่า	 ควรส่งเสริม	

สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่	 เช่น	 ให้ค่าตอบแทน	

ภาระงาน	 หรือประกาศเกียรติคุณ	 มีความต้องการมากที่สุด	

รองลงมาคือ	 ควรจัดทำวารสาร	 เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	

และจัดประชุมวิชาการ	การเสนอผลงานวิจัย	

	 	 เมื่อพิจารณาความต้องการในการพัฒนากลไก	

การบริหารงานวิจัย	 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	 พบว่า	 ควรจัดสรร

งบประมาณเพื่อการเผยแพร่	 ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัย	

โดยมีความต้องการมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ควรมีการจัด 

ประชาสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย	

 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนา 

ระบบกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 การวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลตอ่ความตอ้งการในการพฒันา 

ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย	 โดยทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการวิจัย	 และสภาพการบริหาร	

จดัการงานวจิยั	ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการในการพฒันา

ระบบกลไกการบรหิารงานวจิยั	โดยวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู	

(Multiple	 Regression	 Analysis)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์	

ระหว่างตัวแปรหลายตัวพร้อมกัน	 และความสามารถในการ 

อธิบายความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงาน 

วิจัย	 จากตัวแปรหลายตัวได้ค่าผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ	 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและ	 ค่าความ 

คลาดเคลื่อนของการประมาณค่าตัวแปร	 ผลการวิเคราะห์	

ดังตารางที่	1

	 จากตารางที่	1	พบว่าค่าความผันแปรของความต้องการ 

ในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหารจัดการในภาพรวม	

บุศรา  สาระเกษ   เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์
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ปัจจัยส่วนบุคคล	 ประสบการณ์ในการทำวิจัยและความคิดเห็น 

เกีย่วกบัสภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัสามารถอธบิาย	8.1%	

(R
2
	 =	 0.081)	 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใน

การพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยได้ผล	

ดังต่อไปนี้	

 ปจัจยัสว่นบคุคล	ตวัแปรในกลุม่ปจัจยันีม้ทีัง้หมด	4	ตวั	 

ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และสถานภาพการทำงาน 

พบวา่ระดบัการศกึษาของอาจารยน์กัวจิยัมผีลตอ่ความตอ้งการ 

ในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย	

ในภาพรวม	 ที่ระดับนัยสำคัญ	 0.05	 โดยอาจารย์นักวิจัยที่จบ 

ปริญญาโทและที่จบปริญญาเอกมีความต้องการในการพัฒนา	

ระบบ	กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยสูงกว่าผู้ที่จบปริญญาตร ี

โดยเฉลีย่	0.261	และ	0.307	คะแนนตามลำดบั	ในขณะทีค่วบคมุ 

ให้ตัวแปรอิสระอื่นๆ	ในสมการคงท่ี	จากข้อค้นพบนี้จึงสามารถ	

สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของอาจารย์ผู้วิจัยมีความสัมพันธ์	

เชิงบวกกับความต้องการดังกล่าว	

 ปจัจยัดา้นประสบการณใ์นการทำวจิยั	ตวัแปรในกลุม่	

ปจัจยันีม้ทีัง้หมด	4	ตวั	ไดแ้ก	่ตำแหนง่ทางวชิาการ	ประสบการณ	์

ในการทำวิจัย	 จำนวนผลงานวิจัย	 และสาขาวิชาหลักที่ทำวิจัย	

พบว่า	 ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์นักวิจัยมีผลต่อความ	

ตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ	กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั	

ในภาพรวม	 ที่ระดับนัยสำคัญ	 0.10	 โดยอาจารย์นักวิจัยที่มี 

ตารางที่ 1 	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาระบบ	กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย			

ตัวแปร ความต้องการในการพัฒนาด้านระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย

พัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย

ดำเนินการวิจัย เสร็จสิ้น

โครงการวิจัย

รวม

B SE B SE B SE B SE

ปัจจัยส่วนบุคคล

เพศ
1
	(x1) 0.017 0.060 -0.008 0.064 0.064 0.904 0.004 0.058

อายุ	(x2)	 0.005 0.005 0.007 0.005 0.077 0.072 0.006 0.005

ระดับการศึกษา
2

ปริญญาโท	(x3) 0.269** 0.125 0.239* 0.133 3.834** 1.867 0.261** 0.119

ปริญญาเอก	(x4) 0.284** 0.139 0.266* 0.147 5.208*** 2.072 0.307** 0.132

สถานภาพการทำงาน
3
	(x5) 0.177** 0.076 0.081 0.081 1.297 1.133 0.117 0.072

ประสบการณ์ในการทำวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ
4
	(x6) -0.156* 0.084 -0.127 0.090 -2.288* 1.260 -0.149* 0.081

ประสบการณ์ในการทำวิจัย	(x8) -0.007 0.006 -0.007 0.006 -0.082 0.090 -0.007 0.006

จำนวนผลงานวิจัย	(x9) -0.008 0.009 -0.008 0.010 -0.129 0.135 -0.009 0.009

สาขาวิชาหลักที่ทำวิจัย
5
	(x10) -0.051 0.062 -0.050 0.065 -0.161 0.919 -0.038 0.059

สภาพการบริหารจัดการงานวิจัย

การกำหนดยุทธศาสตร์	นโยบายฯ	(x11) 0.106** 0.054 0.003 0.058 0.558 0.810 0.050 0.052

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์	นโยบายฯ	(x12) -0.028 0.075 0.054 0.079 0.311 1.116 0.016 0.071

การติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	(x13) 0.272*** 0.065 0.116* 0.069 2.519*** 0.976 0.189*** 0.062

การปรับปรุงแก้ไข	(x14)	 -0.104* 0.061 -0.083 0.065 -1.291 0.914 -0.093 0.058

R
2

0.123 0.043 0.062 0.081

F-test 4.074*** 1.310 1.936*** 2.533***

*	มีนัยสำคัญที่ระดับ	0.10	 **มีนัยสำคัญที่ระดับ	0.05	 ***	มีนัยสำคัญที่ระดับ	0.01
1
	เพศหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิง	 	 	

2
	ปริญญาตรีเป็นกลุ่มอ้างอิง	 	 	

3
	ไม่ใช่ข้าราชการเป็นกลุ่มอ้างอิง

4
	มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นกลุ่มอ้างอิง	 	

5
	สาขาสังคมศาสตร์และอื่นๆ	เป็นกลุ่มอ้างอิง

บุศรา  สาระเกษ   เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์
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ตำแหน่งทางวิชาการมีความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ 

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยต่ำกว่าผู้ที่ไม่มีตำแหน่งทาง	

วิชาการโดยเฉลี่ย	0.149	คะแนน

 ปัจจัยด้านสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย	ตัวแปร	

ในกลุ่มปัจจัยนี้มีทั้งหมด	 4	 ตัว	 ได้แก่	 การกำหนดยุทธศาสตร์	

นโยบายฯ	 การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์	 นโยบายฯ	 การติดตาม	

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และการปรับปรุงแก้ไข	 พบว่า	

การติดตาม	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 มีผลต่อความต้องการ	

ในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย	

ในภาพรวม	ที่ระดับนัยสำคัญ	0.01	มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย	

เท่ากับ	0.189	คือ	เมื่อมีการติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มากขึ้นความต้องการในการพัฒนาระบบ	 กลไกการบริหาร	

จัดการงานวิจัยจะมากขึ้นโดยเฉลี่ย	 0.189	 คะแนน	 จึงสรุป	

ได้ว่าการติดตาม	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 มีความสัมพันธ์	

เชิงบวกกับความต้องการดังกล่าว

	 เมื่อพิจารณาจำแนกความต้องการในการพัฒนาระบบ 

กลไกการบรหิารงานวจิยัเปน็	3	ขัน้ตอน	พบวา่	คา่ความผนัแปร	 

ของความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหาร	

จัดการงานวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย	 และหลัง	

เสรจ็สิน้โครงการวจิยั	สามารถอธบิาย	12.3%	(R
2
	=	0.123)	และ	

6.2%	(R
2
	=	0.062)	ตามลำดบั	แตก่ารดำเนนิการวจิยัไมส่ามารถ	

อธิบายได้ด้วยสมการถดถอยผลดังนี้

 1. การบรหิารจดัการงานวจิยั ในการพฒันาขอ้เสนอ 

โครงการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่	 ระดับการศึกษา 

ของอาจารย์นักวิจัยมีผลต่อความต้องการในการพัฒนาด้าน

ระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอ 

โครงการวิจัย	ที่ระดับนัยสำคัญ	 0.05	 โดยอาจารย์นักวิจัยที่จบ	

ปริญญาโทและที่จบปริญญาเอกมีความต้องการในการพัฒนา 

ระบบ	กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยสูงกว่าผู้ที่จบปริญญาตรี 

โดยเฉลี่ย	0.269	และ	0.284	คะแนนตามลำดับ	และสถานภาพ	

การทำงานของอาจารย์นักวิจัยมีผลต่อความต้องการในการ 

พฒันาดา้นระบบ	กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั	ในการพฒันา	

ข้อเสนอโครงการวิจัย	 ที่ระดับนัยสำคัญ	 0.05	 โดยอาจารย์ 

นักวิจัยที่เป็นข้าราชการมีความต้องการในการพัฒนาระบบ 

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยสูงกว่าผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ	

โดยเฉลี่ย	 0.177	 คะแนน	ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ 

ทำวิจัย	 ได้แก่	 ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์นักวิจัยมีผล 

ต่อความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหาร 

จัดการงานวิจัย	 ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย	 ที่ระดับ	

นัยสำคัญ	 0.10	 โดยอาจารย์นักวิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการมี

ความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหารจัดการ

งานวิจัยต่ำกว่าผู้ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ	 โดยเฉลี่ย	 0.156		

คะแนน	ปัจจัยด้านสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย	 ได้แก่	

การติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	การกำหนดยุทธศาสตร์	

นโยบายฯ	 และการปรับปรุงแก้ไข	 มีผลต่อความต้องการ

ในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย	

ในการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั		ทีร่ะดบันยัสำคญั	0.01	0.05	

และ	0.10	ตามลำดบั		โดยการตดิตาม	ประเมนิผลการปฏบิตังิาน	

และการกำหนดยุทธศาสตร์	 นโยบายฯ	 มีค่าสัมประสิทธิ์การ	

ถดถอยเท่ากับ	0.272	และ	0.106	ส่วนการปรับปรุงแก้ไข	มีค่า	

สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ	 -0.104	 คือ	 เมื่อมีการติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานมากขึ้นความต้องการในการพัฒนา 

ระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยจะมากขึ้นโดยเฉลี่ย	

0.272	 คะแนน	 และเมื่อมีการกำหนดยุทธศาสตร์	 นโยบายฯ	 

ได้สอดคล้องชัดเจนมากขึ้นความต้องการในการพัฒนาระบบ 

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยจะมากขึ้นโดยเฉลี่ย	 0.106	

คะแนน	 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขมากขึ้นความต้องการ	

ในการพัฒนาระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยจะน้อยลง

โดยเฉลี่ย	0.104	คะแนน

 2. การบรหิารจดัการงานวจิยัหลงัเสรจ็สิน้โครงการ 

วจิยั	พบวา่ปจัจยัสว่นบคุคลไดแ้ก	่ระดบัการศกึษาของอาจารย	์

นักวิจัยมีผลต่อความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ	 กลไก	

การบริหารจัดการงานวิจัย	 หลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย	 ที่ระดับ	 

นัยสำคัญ	 0.05	 และ	 0.01	 ตามลำดับ	 โดยอาจารย์นักวิจัยที่ 

จบปริญญาโทและที่จบปริญญาเอก	 มีความต้องการในการ	

พัฒนาระบบ	 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยสูงกว่าผู้ที่จบ 

ปริญญาตรี	 โดยเฉลี่ย	 3.834	และ	 5.208	คะแนน	ปัจจัยด้าน 

ประสบการณ์ในการทำวิจัย	ได้แก่	ตำแหน่งทางวิชาการของ	

อาจารย์นักวิจัยมีผลต่อความต้องการในการพัฒนาด้านระบบ 

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย	 หลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย		

ที่ระดับนัยสำคัญ	 0.10	 โดยอาจารย์นักวิจัยที่มีตำแหน่งทาง 

วชิาการมคีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ	กลไกการบรหิาร	

จัดการงานวิจัย	ต่ำกว่าผู้ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ	 โดยเฉลี่ย	

2.288	คะแนน	ปัจจัยด้านสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย 

ได้แก่	 การติดตาม	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 มีผลต่อความ	

ตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ	กลไกการบรหิารจดัการงานวจิยั	

หลงัเสรจ็สิน้โครงการวจิยั	ทีร่ะดบันยัสำคญั	0.01	มคีา่สมัประสทิธิ	์

การถดถอยเทา่กบั	2.519		คอื	เมือ่มกีารตดิตาม	ประเมนิผลการ	

ปฏิบัติงานมากขึ้นความต้องการในการพัฒนาระบบ	 กลไกการ 

บริหารจัดการงานวิจัยจะมากขึ้นโดยเฉลี่ย	2.519	คะแนน	

สรุปและอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยครั้งนี้	 ผู้ศึกษาได้พบประเด็นน่าสนใจ	

ดังนี้

บุศรา  สาระเกษ   เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์
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88			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2555

 1)	 จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานวิจัยปัจจุบัน 

พบวา่	การมสีว่นรว่มในการกำหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	เปา้หมาย	

เชิงกลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสามารถปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาการวิจัย	 ยังอยู่แค่ 

เพยีงบางกลุม่ไมไ่ดม้สีว่นรว่มในทกุระดบั	จงึทำใหม้คีวามคดิเหน็	

ทีค่อ่นขา้งมคีวามแตกตา่งกนั	(S.D	=	1.05)	ดงันัน้มหาวทิยาลยั	

ราชภฏั	ควรมกีารสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการกำหนดวสิยัทศัน์	

พันธกิจ	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยให้มากขึ้น	

	 เมือ่พจิารณาความสามารถในการปฏบิตัติามยทุธศาสตร ์

นโยบาย	 แผนงาน	 เป้าหมายของการบริหารงานวิจัย	 พบว่า	

การมีห้องปฏิบัติการวิจัย	 หน่วยวิจัย	 หรือศูนย์เครื่องมือ	

สนับสนุนการวิจัย	การให้รางวัล	ค่าตอบแทนกับนักวิจัยในการ	

ตีพิมพ์เผยแพร่	 การรวบรวม	 คัดสรร	 วิเคราะห์สังเคราะห์ 

ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้คนทั่วไปเข้าใจ	 และ 

การอำนวยความสะดวกในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจาก	

การวจิยั	สามารถปฏบิตัไิดป้านกลาง	ดงันัน้มหาวทิยาลยัราชภฏั	 

จึงควรสนับสนุนประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้นเพื่อจะได้บรรลุผล 

ตามยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 แผนงาน	 เป้าหมายของการบริหาร	

งานวิจัย	ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ที่ต้องการ 

ให้มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ	 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ	

การวิจัย	 มี	 Central	 Lab	 เพื่อใช้เป็นหน่วยงานกลางในการใช้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยได้สะดวกขึ้น	เสนอให้มีการ	

อำนวยความสะดวกในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 โดย 

มหาวทิยาลยัควรจดัหนว่ยงานหรอืบคุลากรในการประสานงาน 

และรับจัดการทรัพย์สินทางปัญญาโดยเร่งด่วน	 และมีรางวัล 

ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือนำเสนอบทความ	

	 มีการดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้	

เปน็ไปตามแผนปฏบิตังิานประจำป	ีมกีารประเมนิตนเอง	(SAR)	

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน	ตวับง่ชีป้ระกนัคณุภาพดา้นการบรหิาร

งานวิจัย	 และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	

เพือ่ระบจุดุเดน่	จดุดอ้ย	โอกาสและสิง่ทีเ่ปน็อปุสรรคมาปรบัปรงุ 

กลยทุธใ์นการพฒันาคณุภาพการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพสามารถ 

ปฏิบัติได้มาก	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552	 เพิ่มเติม	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	กับการประกันคุณภาพการศึกษา	ตาม 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ	

อุดมศึกษา	พ.ศ.	2553	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

(2554)	

	 มีการนำผลการประเมินตนเองมาพัฒนาปรับปรุง	

แผนบริหารงานวิจัย	 (Improvement	 plan)	 มีการนำผลการ 

ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัยให้มี	

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 และนำผลการประเมินไปพัฒนาแผน 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีในรอบปีต่อไปได้ 

ในระดับมาก	 ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	 (2554)	 ได้กำหนดตัวบ่งชี้	 1.1	 กระบวนการ	

พัฒนาแผน	 โดยให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัว	

บ่งชี้	 มีการประเมินผลการดำเนินงาน	 และนำผลการพิจารณา	

ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน

	 2)	 จากการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา 

ระบบ	 กลไกการบริหารงานวิจัย	 โดยแบ่งเป็น	 3	 ขั้น	 พบว่า		

ขั้นสุดท้ายของการวิจัย	 คือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	 อาจารย์มี

ความต้องการให้มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ 

มากที่สุด	 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรเร่งพัฒนาในขั้นนี้ก่อน 

เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับอาจารย์ที่ทำผลงานวิจัย 

เสร็จแล้วได้สามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่	 หรือ	

นำไปใช้ประโยชน์ได	้ โดยจัดระบบ	 กลไกให้สอดคล้องตรงตาม	

ความต้องการของผู้ปฏิบัติ	 ส่วนในขั้นของการพัฒนาข้อเสนอ 

โครงการวิจัย	 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มีความต้องการ	

ในการพัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยโดย 

ควรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย	เช่น	

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น	 เป็นอันดับแรก	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของโรจนัจฉริย์	 ด่านสวัสดิ์	 และคณะ	 (2550:	 5)	 ซึ่งพบว่า	

ประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วน	 ที่ควรเร่งดำเนินการปรับปรุง/

พัฒนา	 ได้แก่	 ระบบสารสนเทศงานวิจัย	 ส่วนกลไกการพัฒนา	

ข้อเสนอโครงการวิจัย	 คือ	 ควรมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย	 

และควรจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย	 ส่วนขั้นการดำเนินการ	

วจิยั	ควรพฒันาระบบสนบัสนนุ	โดยการสนบัสนนุการนำแนวคดิ	

หรอืวธิกีารใหม่ๆ 	มาปรบัใชใ้นการวจิยั	รองลงมาคอื	ควรใหอ้สิระ	 

ในการดำเนินการวิจัย	 และมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาที่ 

เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที	 และพัฒนากลไกสนับสนุนการดำ

เนินการวิจัยรายโดยจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการวิจัย 

ควรจัดหาวัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆ	เพื่อสนับสนุน	

การวิจัย	

	 3)	 จากการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเพื่อทดสอบ 

ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับความต้องการในการพัฒนาระบบ	

กลไกการบริหารงานวิจัย	โดยอภิปรายผลการทดสอบดังนี้

	 	 (1)	 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความ 

ตอ้งการในการพฒันาระบบกลไกการบรหิารงานวจิยัในภาพรวม	 

พบว่า	ระดับการศึกษาของอาจารย์นักวิจัย	มีความสัมพันธ์เชิงบวก 

กับความต้องการในการพัฒนาระบบ	 กลไกการบริหารงานวิจัย	

โดยอาจารยน์กัวจิยัทีจ่บปรญิญาโทและทีจ่บปรญิญาเอกมคีวาม 

ต้องการในการพัฒนาระบบ	กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยสูง 

บุศรา  สาระเกษ   เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์
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กว่าผู้ที่จบปริญญาตรี	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาจารย์นักวิจัยที่ 

จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกมีประสบการณ์ในการ 

ทำวิจัยจากการเรียนทำให้ต้องการพัฒนาค้นคว้างานวิจัยเพิ่ม 

มากขึ้นและมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิจัยได้	 ส่วนอาจารย์ 

นักวิจัยในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นส่วนน้อย

ซึ่งอาจต้องการพัฒนาด้านความรู้หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

มากกว่าที่จะสนใจหรือต้องการทำวิจัย

	 	 (2)	 ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำวิจัยมี 

ความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการ	

บริหารงานวิจัย	 พบว่า	 ตำแหน่งทางวิชาการมีความสัมพันธ์	

กับความต้องการ	 โดยอาจารย์นักวิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

มคีวามตอ้งการในการพฒันาดา้นระบบ	กลไกการบรหิารจดัการ	

งานวิจัยต่ำกว่าผู้ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเนื่องจากผู้ที่มี 

ตำแหน่งทางวิชาการจะมีประสบการณ์ในการทำวิจัย	 เพราะ 

ในการขอตำแหน่งทางวิชาการต้องมีผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง	

ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	และผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ	

แล้วก็ต้องทำวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ตามประกาศ	ก.พ.อ.	เรื่อง	

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 และศาสตราจารย์	

(2552)	 ที่กำหนดให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องมีงานวิจัยที่ได้	

รับการตีพิมพ์	 ตามเกณฑ์	 ก.พ.อ.	 กำหนดปีละหนึ่งรายการ 

รองศาสตราจารย์ต้องมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามเกณฑ์	

ก.พ.อ.	 กำหนด	ปีละสองรายการ	 และศาสตราจารย์ต้องมีงาน

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	 ตามเกณฑ์	 ก.พ.อ.	

กำหนด	 ปีละหนึ่งรายการ	 จึงทำให้ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	 

ต้องมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะต้องมีความรู้และ	

ประสบการณ์ในการวิจัยอยู่แล้ว	 ส่วนผู้ที่ไม่มีตำแหน่งทาง 

วิชาการต้องทำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ 

ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการและต้องทำวิจัยตาม 

ภาระงานทีม่หาวทิยาลยักำหนดเพือ่ประกอบการตอ่สญัญาจา้ง

หรอืเลือ่นขัน้เงนิเดอืน		ซึง่ผูท้ีไ่มม่ตีำแหนง่ทางวชิาการสว่นใหญ่

ยงัไมค่อ่ยมปีระสบการณใ์นการทำวจิยั		ทำใหม้คีวามตอ้งการให ้

มหาวิทยาลัยสนับสนุนและพัฒนาระบบ	 กลไกการบริหารงาน 

วิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้

	 	 (3)	 สภาพการบรหิารจดัการงานวจิยัมคีวามสมัพนัธ ์

กับความต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย	

พบว่า	 การติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 มีความสัมพันธ	์

เชิงบวกกับตัวแปรตาม	 คือ	 เมื่อมีการติดตาม	 ประเมินผล 

การปฏิบัติงานมากขึ้นความต้องการในการพัฒนาระบบ 

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยจะมากขึ้นด้วย	 ทั้งนี้เนื่องจาก	

หากมกีารตดิตาม	ประเมนิผลการปฏบิตังิานของอาจารยม์ากขึน้ 

อาจารย์ก็ต้องสร้างผลงานผลิตงานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์	

ภาระงานทีม่หาวทิยาลยักำหนด	สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประกนั	

คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(2554)	 และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ	

การศกึษา	(องคก์ารมหาชน)	(2554)	ทีว่ดัคณุภาพการศกึษาจาก	

ผลงานวิจัย	 และระบบ	กลไกสนับสนุน	ทำให้เมื่อมีการติดตาม	

ประเมนิผลการปฏบิตังิานมาก	จงึมคีวามตอ้งการใหพ้ฒันาระบบ	

กลไก	การบรหิารจดัการงานวจิยัมากขึน้เพือ่สนบัสนนุชว่ยเหลอื

อาจารย์ให้สามารถดำเนินการวิจัยได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

	 จากการศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อ

ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่สนใจ	 เพื่อเป็นข้อพิจารณา	 ปรับปรุง	 แก้ไข	

และแนวทางในการพัฒนาระบบ	 กลไกการบริหารงานจัดการ 

งานวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และข้อเสนอแนะของอาจารย์	ดังนี้

	 1.	 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเหมาะสมของ 

ภาระงานของอาจารย์	 ให้ความสำคัญกับการวิจัยโดยให้ภาระ 

งานวิจัยที่เหมาะสม	 และลดภาระงานสอนให้น้อยลง	 เพื่อให้	

สามารถศกึษา	คน้ควา้	และทำงานวจิยัได	้รวมทัง้ควรคดิภาระงาน	

เพื่อขอขยายอัตรากำลัง	 โดยอาศัยการวิเคราะห์ภาระงานการ	

วิจัยด้วย	ไม่ใช่การคำนวณจากการสอนอย่างเดียว

	 2.	 มหาวทิยาลยัควรมงีบอดุหนนุ	หรอืจดัตัง้กองทนุวจิยั	

เพื่อสนับสนุนทุนในการทำวิจัยให้เพียงพอ	 และครอบคลุมทุก	

สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	และมีงบประมาณเพื่อการ	

จดัหาทรพัยากร	ซอ่มแซมวสัด	ุอปุกรณ	์เครือ่งมอืในกรณฉีกุเฉนิ		

รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน 

ระดบันานาชาตทิีแ่นน่อนตอ่เนือ่งเพือ่การสนบัสนนุการนำเสนอ 

และการเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกปี	

	 3.	 มหาวิทยาลัยควรอำนวยความสะดวกในการทำวิจัย 

โดยจัดวัสดุ	 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยให้กับอาจารย ์

มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	นักวิทยาศาสตร์	บุคลากรสนับสนุน	

การวิจัย	 มี	 Central	 Lab	 เพื่อใช้เป็นหน่วยงานกลางในการใช้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย	 มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยเชิง	

บูรณาการ	หรือจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

และกระตุน้ใหค้ณาจารยค์ดิคน้พฒันางานวจิยั	มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การสบืคน้งานวจิยั	มฐีานขอ้มลูเกีย่วกบัการวจิยั	

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสตร์ต่างๆ	

	 4.	 มหาวิทยาลัยควรมีประเด็น/โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น/

เครือข่าย	 และส่งเสริมให้นักวิจัยสำรวจความต้องการจาก	

ปญัหาตา่งๆ	ในทอ้งถิน่	โดยลงพืน้ทีช่มุชนทอ้งถิน่	มกีารประชมุ	

บุศรา  สาระเกษ   เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์
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ร่วมกันเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ	

ของท้องถิ่น	

	 5.	 ควรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เสริมเข้าเป็นทีม	 มีการ 

แต่งตั้ งพี่ เลี้ ยงนักวิจัยในระหว่างการทำวิจัย	 มีการตั้ ง 

คณะกรรมการจากสาขาวิชาเพื่อร่วมทำงานกับภาคประชา 

สังคม	 วางแผนงานภาคสนามให้แก่อาจารย์มือใหม่หรือ	

อาจารย์ที่ไม่ชำนาญงานชุมชน		

	 6.	 ควรพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพก่อนที่จะนำไป 

ตีพิมพ์เผยแพร่	 โดยมีการสัมมนารายงานความก้าวหน้า	

รายงานสรุปผลการวิจัย	 และมีการนำเสนอโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย	 แล้วนำ 

ขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขใหส้มบรูณก์อ่นสง่รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ ์

หลังจากส่งเล่มรายงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว	 ให้มีการติดตามการ	

ตีพิมพ์	 มีทีมงานเก็บรวบรวม	 สังเกตการณ์งานวิจัยและนำ	

งานวิจัยไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่	 มีกลไกสนับสนุนการตีพิมพ์	

เผยแพร่ผลงานวิจัย	และการจดทรัพย์สินทางปัญญา	

	 7.	 ควรส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิด 

ประโยชนไ์ดจ้รงิ	มกีารวเิคราะหส์งัเคราะหง์านวจิยั	ทกุสาขาวชิา	

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปต่อยอดทำผลงานวิจัยต่อเนื่อง 

มีการกำกับติดตามประเมินผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง 

ต่อเนื่อง	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่สอดคล้องกับ	

แหล่งที่ใช้ประโยชน์	 มีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานวิจัย 

รว่มกนัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษากบัหนว่ยงานทีน่ำผลงานวจิยั 

ไปใช้ประโยชน์	 และให้แหล่งที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการ 

ประเมินงานวิจัย	 ประเมินผลจากการนำผลการวิจัยไปใช้	

ประโยชน์และตีพิมพ์

	 8.	 ควรพัฒนาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 คำสั่ง	 หรือมาตรการ	

ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณการวิจัยทั้งในคนและสัตว์	และเครื่องมือ 

ที่เป็นมาตรฐานของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย	 ข้อบังคับควรมี	

ความยืดหยุ่น	 เพื่อเอื้อต่อการดำเนินการวิจัย	 เพื่อส่งเสริม	

กระตุ้นให้คนทำวิจัย	

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาเจาะลึกในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยการ	

สัมภาษณ์เจาะลึกในการพัฒนาระบบ	 กลไกการบริหารจัดการ	

งานวิจัยและเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบ	 กลไกการบริหาร 

จัดการงานวิจัยของระดับผู้บริหารเพื่อศึกษาประกอบในการ	

พัฒนา

	 2.	 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบระบบ	กลไกการบรหิารจดัการ	

งานวจิยัของกลุม่มหาวทิยาลยัทีไ่มไ่ดเ้นน้การวจิยักบัมหาวทิยา

ลยัทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ทีเ่นน้การวจิยั	เพือ่นำขอ้แตกตา่งมาพจิารณา

เพิ่มศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ไม่เน้นการวิจัย
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รูปแบบการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มปัญจวิทยาคาร

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
1

The School-based Management Modelfor Small Schools in Panjavidhayakharn School 

GroupinLaemNgob,Trad Province

คมพล  สุวรรณกูฏ
1
			สุพรรณี		ไชยอำพร

2
			พรทิพา		นิโรจน์

1

1
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี			

2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน	

ขนาดเลก็	ดำเนนิการวจิยัโดยใชก้ารสมัภาษณเ์จาะลกึผูใ้หข้อ้มลูทีส่ำคญั	(Key-informant)	จำนวน	25	คน	ขอ้มลูทีไ่ดน้ำมาวเิคราะห์	

โดยอาศัยหลักตรรกะ	เทียบเคียงแนวคิด	ทฤษฎี	ควบคู่บริบท	(Context)	พร้อมใช้สถิติเชิงพรรณาประกอบ	

	 ผลการศึกษา	

	 1.	 บรบิทโรงเรยีนกลุม่ปญัจวทิยาคาร	ประกอบดว้ยโรงเรยีนขนาดเลก็	จำนวน	5	โรงเรยีน	รว่มกนัเพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการ	

จัดการเรียนการสอน	 ได้แก่	 ขาดแคลนครู	 ครูไม่ครบชั้นเรียน	 จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 ค่าใช้จ่ายต่อ 

นกัเรยีนหนึง่คนสงูกวา่โรงเรยีนขนาดอืน่ๆ	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นระดบัตำ่กวา่มาตรฐาน	ฉะนัน้	เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ที่	

ตามที่ชุมชนคาดหวัง	จึงไดพ้ัฒนาระบบการบรหิารจัดการร่วมกนัในรูปแบบการรวมโรงเรยีนและรวมชั้นเรยีน	โดยใช้ศูนย์การเรียน 

	 2.	 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร	 เป็นรูปแบบ	

การพัฒนาในลักษณะของเครือข่ายโรงเรียน	 โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	 มาเรียนรวมกันที่ศูนย์การเรียน 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยรวมนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นเรียนเดียวกันของทั้ง	 5	 โรงเรียน	 มาเรียนรวมกัน	 จัดให้มีครู	

ประจำชัน้ครบทกุชัน้เรยีน	และครผููร้บัผดิชอบสาระการเรยีนรู	้ในสว่นของการบรหิารบคุคลากร	คณะผูบ้รหิารสถานศกึษาเครอืขา่ย	

โรงเรียน	จัดให้มีการวางแผนจัดอัตรากำลังร่วมกัน	กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน	มีการบริหารทรัพยากรร่วมกัน	

สำหรับการบริหารทั่วไป	ใช้รูปแบบองค์คณะบุคคลในการบริหาร	มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน	ในการทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนศูนย์ปัญจวิทยาคาร	 การสั่งการใดๆ	 ก็ต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกัน	 และลงนามคำสั่งต่างๆ	 ร่วมกัน	 โดยถือเป็นความ	

รับผิดชอบร่วมกันของเครือข่ายรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาอาศัยหลักการรวมโรงเรียนรวมชั้นเรียน	 แบบศูนย์การเรียน	 “มีใจ	

เสียสละ	 และเอาผู้เรียนเป็นหลัก”	 ควบคู่กับการนิเทศก์	 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ในรูปแบบขององค์คณะ	

บุคคลในการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอย่างใกล้ชิด 

โดยเฉพาะระบบนิเทศการศึกษา	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำรงรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	 สมศ.	 และ	

ศทศ.	 อาทิ	 NT,	 O-NET	 เป็นต้น	 มีองค์ประกอบสำคัญที่ใช้	 ได้แก่	 ความเป็นวิชาการ	 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	

ให้เกิดการยอมรับในสังคม	 ในขณะที่มีทรัพยากรทางการศึกษาจำกัด	 เครือข่ายโรงเรียนจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรร่วมกันในการ

จัดการศึกษา	 โดยนำการบริหารจัดการในรูปของเครือข่าย	 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกำลังหลักในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น	

โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกๆ	กรณี	

	 ข้อเสนอแนะสำคัญ	ควรอาศัยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ	(PDCA)	ที่มีความต่อเนื่องยั่งยืน	เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา	

สถานศึกษา	ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป

______________________________________________________
1
บทความวจิยันีเ้ปน็สว่นหนึง่ของโครงการวจิยั	เรือ่ง	“รปูแบบการพฒันาครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาแบบใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานในโรงเรยีนขนาดเลก็:	ศกึษา 

กรณีโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร	อำเภอแหลมงอบ	จังหวัดตราด”

โดย	ผศ.ดร.คมพล	สุวรรณกูฏ	ผศ.วีระวัฒน์	พัฒนกุลชัยดรสุรีย์มาศ	สุขกสิ.อาจารย์ธันวดี	ดอนวิเศษอาจารยพ์	ัชรินทร์	รุจิรานุกูลรศ.พรทิพา	นิโรจน์	และ	

รศ.ดรสุพรรณี	ไชยอำพร.ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	ประจำปีงบประมาณ	2554



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

92			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 6  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2555

Abstract

	 The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 to	 study	 the	 context	 and	 propose	 a	model	 for	 educational	 institute 

development;	a	school	based	management	(SBM)	for	small	schools.	A	depth	interview	was	implemented	in	collecting	

data	from	25	keyinformants.	The	data	was	analyzed	by	logical	approach	in	consistency	with	related	theories,	conceptsand	

contexts.	Additionally,descriptive	statistics	were	also	used	in	data	analysis.

	 The	major	findingsof	the	research	were	as	follows:

	 1.	 The	context	of	Panjavidhayakharn	School	Group,	consisted	of	5	small	schools.	They	have	cooperated	with	the	

aim	to	solve	the	problemsin	managing	learning	and	teaching	i.e.shortage	orinsufficiency	of	teachers,	inability	to	meet	a	

minimum	number	of	students	per	classroom,	excess	of	per	student	expenditure	in	comparing	with	of	the	other	schools	

and	inability	to	meet	learning	achievementstandard,	etc.	They	have	developed	collaborative	management	by	combining	

schools	and	classrooms	into	learning	center	for	gaining	more	effective	operation	and	fulfilling	community	expectations.

	 2.	 The	SBM	model	for	small	schools	in	Panjavidhayakharn	School	Group	wasschool	network	development	model.	

Students	in	grade	1-6	of	five	schools	were	brought	together	and	classified	according	to	their	grades	then,	were	offered	

class	lessonsat	learning	center.	Moreover,	homeroom	teacher	was	assigned	for	individual	class	and	core	subjects	were	

in	charged	by	particular	teachers.	Furthermore,collaborative	management	was	developed	among	schools	in	network.	

In	human	resource	management,	administrative	personnel	had	a	brainstorming	in	workforce	planning,	job	description	

designing	and	resources	managing.	However,	in	general	administrative	management,	broad	of	directors	was	assigned	

to	take	charge	for	a	determined	tenure.	All	official	commands	would	be	anonymously	approved	and	signed	by	every	one	

of	them.This	development	model	was	emphasized	on	combining	schools	and	classrooms	and	introducing	learning	center	

with	a	theme	of	“Spirit,	Sacrifice	and	Child	Center”	in	parallel	with	consistent	monitor	and	evaluation	by	Board	of	SBM.	

The	model	also	concentrated	on	strong	cooperation	with	Primary	Educational	Service	Area	(PESA)	in	order	to	maintain	

education	standard	and	quality	in	line	with	criteria	of	Office	for	National	Education	Standard	and	Quality	Assessment	

(ONESQA)and	National	Institute	of	Educational	Testing	Service	(NIETS).

	 Recommendation,	a	PDCA	process	should	be	developed	consistently	for	driving	educational	institutes	towards	

their	goals	of	educational	management	in	the	future.	
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บทนำ
	 โรงเรียนขนาดเล็กถือเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางวิชาชีพ 

เพราะสถานท่ีทำงานส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญ	 ขาดความ	

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน	 ครูและคณะผู้บริหารบางคนหลีกเล่ียง 

ทีจ่ะไปปฏบิตังิาน	เพราะเกรงจะขาดโอกาสในดา้นตา่งๆ	ครแูละ	

ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งขาดขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน	 ขาดโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ	

จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา	 จากผลการประเมินของ	

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	

(สมศ.)	 พบว่า	 คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหา 

คือ	 โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ในรอบที่	 2	

กว่า	 500	 โรงเรียน	 โรงเรียนเหล่านี้คือ	 โรงเรียนขนาดเล็กซึ่ง

ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน	 โดยเฉพาะการพัฒนา

คุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพครู

และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ	

สามารถปฏิบัติงานในภารกิจการสอน	 และการบริหารงานได้	

อย่างมีประสิทธิภาพ	(วรัยพร	แสงนภาบวร,	2550)

	 การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

ขนาดเล็กจึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วน	 และต้องหารูปแบบ	

การพัฒนาที่เหมาะสมและแตกต่างไปจากโรงเรียนขนาดอื่นๆ 

เพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นหรือครูจำนวนจำกัด 

การอบรมพัฒนาครูที่ผ่านมาต้องเชิญครูไปอบรมนอกโรงเรียน 

ตามโรงแรม	 ห้องประชุมในส่วนกลาง	 ผลเสียที่ตามมาคือ	

นักเรียนถูกทอดทิ้ง	 ทั้งที่มีครูไม่ครบชั้น	 ขาดการสอนทดแทน 

ย่ิงทำให้มาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษามีช่องว่างห่างออกไปอีก 

ปญัหาดงักลา่วจำเปน็ตอ้งมกีารศกึษาวจิยัโดยใชพ้ืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

เป็นสถานที่พัฒนา	 คือการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	

นอกจากนี้	 โรงเรียนขนาดเล็กยังได้มีความพยายามร่วมกันใน 

การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการท่ีมีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน 

สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนตำ่	จำนวนนกัเรยีนตอ่หอ้งเรยีน	

ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนหนึ่งคนสูงกว่า	

โรงเรยีนขนาดอืน่ๆ	ทัง้นี	้เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีส่งัคม 

คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา	(วีระ	เมืองช้าง,	2551)

	 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก	 ในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถาน-	

ศึกษาบางใหญ่	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ตราด	 มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบ 

การรวมโรงเรียนและรวมชั้นเรียน	 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน	

วัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 เป็นสถานที่บริหารจัดการ	

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน	 มีชื่อว่า	 “กลุ่มปัญจ	

วิทยาคาร”	 ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก	 5	 โรงเรียน	 

ได้แก่	 โรงเรียนวัดบางปิดบน	โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่	 โรงเรียน	

บางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง	

และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	

	 คณะผู้วิจัย	จึงได้สนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก	 เพื่อวางรากฐาน 

และแนวทางการพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ใหส้ามารถรองรบัการ 

พฒันาการศกึษา	และถอืเปน็การใหโ้อกาสทางการศกึษาแกเ่ดก็ 

และเยาวชน	ผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์์ของการวิจัย
	 1)	 เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาสถานศึกษาแบบใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก

	 2)	 เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาแบบใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก

อุปกรณ์์และวิธีดำเนินการวิจัย
	 เป็นการศึกษารายกรณี	 (Case	Study)	วิธีการวิจัยที่ใช้	

ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research	

Method)	 ประกอบด้วย	 การศึกษาเอกสาร	 (Documentary 

Study)	 และการศึกษาภาคสนาม	 (Field	 Study)	 อาทิ	

การสัมภาษณ์เจาะลึก	(In-depth	Interview)	ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	

(Key-informant)	การสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	เป็นต้น

 การเลือกพื้นที่ 

 1.  เกณฑ์ทั่วไป

	 	 1)	 โรงเรยีนทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมาย	ตอ้งเปน็โรงเรยีน	

ขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

โดยมีนักเรียน	120	คนลงมา

	 	 2)	 ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนขนาดเล็กมี 

ความสนใจและเตม็ใจเขา้รว่มเปน็พืน้ทีศ่กึษาวจิยั	รวมไปจนถงึมี

ความมุ่งมานะและพันธสัญญาร่วมกันในการปฏิบัติงานวิจัย

	 	 3)	 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการคมนาคมสะดวก 

ทั้งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คณะนักวิจัย	 ในการลงพื้นที่เพื่อ 

ทำการศึกษาและการติดตามประเมินผลโครงการ

	 	 4)	 เป็นโรงเรียนที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 

การทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นได้	เช่น	องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 กรรมการสถานศึกษา	 เป็นต้น 

เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน	 ทำให้เกิดการพัฒนาอย่าง	

ยั่งยืน

	 	 5)	 ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวคิดแบบนักพัฒนา	

คือการสร้างเครือข่ายการทำงาน	เพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน

ด้านการศึกษาเข้ากับการเรียนรู้ของท้องถิ่น

คมพล  สุวรรณกูฏ   สุพรรณี  ไชยอำพร   พรทิพา  นิโรจน์
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 2. เกณฑ์เฉพาะ

	 	 1)	 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 

บรกิารของมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี	ไดแ้ก	่จงัหวดัระยอง	

จังหวัดจันทบุรี	และจังหวัดตราด

	 	 2)	 มีความโดดเด่นเฉพาะพื้นที่	 เป็นที่ได้รับการ	

ยอมรับจากบุคคลภายนอก	 อาทิ	 คณาจารย์และนักศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้บริหารการศึกษา	 ศึกษา	

นิเทศก์	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เป็นต้น

 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ

	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้กำหนดบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	

(Key-informant)	 ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)	ให้ครอบคลุมเป้าหมายประชากรทุกส่วนของชุมชน 

ได้แก่	 ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่ 	 คณะกรรมการสถานศึกษา	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ปราชญ์ในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	 ครูและ	

ผู้บริหารสถานศึกษา	ฯลฯ	จำนวน	25	คน	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 คณะผู้วิจัย	อาศัยแนวประเด็นการสัมภาษณ์	(Interview	

Guide)	 ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 (Key-informants)	 ในประเด็นที่ 

เกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนรูปแบบการพัฒนา 

ทั้งโรงเรียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปัญหา	

อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในการพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็น	

ฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 คณะผู้วิจัย	 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ	 กับการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยยึดหลักของตรรกะ	 ความสมเหตุ	

สมผลเทียบเคียงแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

ควบคู่ไปกับข้อมูลที่ได้จากบริบท	 (Context)	 จากการใช้	

สถิติเชิงพรรณนาประกอบ	(Descriptive	Statistics)

 นิยามศัพท์ปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย

	 1)	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 หมายถึง	 โรงเรียนที่มีการจัด 

การเรยีนการสอนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่จีำนวนนกัเรยีน 

ต่ำกว่า	300	คน

	 2)	 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา	หมายถึง	 แบบแผน	

โครงสร้างองค์ประกอบ	 ยุทธศาสตร์	 กระบวนการและวิธีการ 

พัฒนาสถานศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรื่องการพัฒนา 

สถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก	ผ่าน 

ขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ	 โดยมีหลักปรัชญา	

แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการ	 และกระบวนการที่เป็นองค์ประกอบ	

เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	 ช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา

แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1)	 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็น	

ฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก	 ถือเป็นนวัตกรรมการพัฒนาครูและ	

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่

	 2)	 ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค	 และข้อ 

เสนอแนะที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน	

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่

	 3)	 หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	 ได้แก่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 สถานศึกษา	

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 คณะครุศาสตร์	 /	 ศึกษาศาสตร์	

ของสถาบันอุดมศึกษา	 หน่วยงานพัฒนาครูทั้งในส่วนกลาง 

และสว่นภมูภิาคสามารถนำแนวทางการพฒันาแบบใชโ้รงเรยีน 

เป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเกิดจากผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานได้

	 4)	 โรงเรียนขนาดเล็กสามารถนำรูปแบบการพัฒนาไป	

ประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการโรงเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 บริบทการพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในโรงเรียนขนาดเล็ก

 1. บริบทของชุมชน

  1) ประวัติความเป็นมา

	 	 ตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด	 ตั้งอยู่

ทางทิศเหนือของอำเภอแหลมงอบมีทางหลวงสายแหลมงอบ-

แสนตุง้	เชือ่มตอ่ระหวา่งตำบลกบัอำเภอ	ระยะทาง	12	กโิลเมตร	

เมื่อประมาณปีพ.ศ.	 2490	 เริ่มมีประชากรอพยพย้ายถิ่นเข้ามา	 

อาศัยอยู่	 ดังคำกล่าวของผู้สูงอายุที่ว่า	 “...แต่ก่อนลักษณะเป็น	

ป่าดงดิบไม่มีบ้านคน	 มาจับจองเอากันเอง	 ทำได้เท่าไหร่เป็น	

ของเรา	การเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเป็นแบบลักษณะตามกันมา...”	 

โดยการอพยพเป็นลักษณะการย้ายเข้าตามญาติพี่น้องซึ่ง 

เข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนหน้านี้	เนื่องจากผืนดิน

บริเวณนี้มีความอุดม	เนื่องจากเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อด้วย

ถนนสายหลกั	(สายบางนา	ตราด	(เกา่)	ปจัจบุนัมชีือ่เรยีกใหมว่า่	

สายสุขุมวิท)	ซึ่งในสมัยนั้นบริเวณนี้ยังไม่มีชาวบ้านมาอาศัยอยู่

มากนัก	

	 จากความไม่เจริญในสมัยนั้น	 ได้เกิดโรคระบาดร้ายแรง	

มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก	ไม่มียารักษา	และชาวบ้านตั้งชื่อ	

โรคระบาดนั้นว่า	 “โรคห่า”	 โรคระบาดได้แพร่กระจายเฉพาะ	

พื้นที่บริเวณรอบหมู่บ้าน	 ทำให้ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านนี้ว่า	

“บ้านบังปิด”	 ต่อมาคำว่า	 “บัง”	 ได้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า	 “บาง”	

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

  2) ลักษณะทางกายภาพ

	 	 อาณาบริเวณติดต่อของชุมชนตำบลบางปิด	 ตั้งอยู่ 

ทางทิศเหนือของอำเภอแหลมงอบมีทางหลวงสายแหลมงอบ-	
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แสนตุ้งเป็นเส้นทางหลักของการเดินทาง	 โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด	

47.95	ตารางกิโลเมตร	หรือ	29,940	ไร่	

	 ปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นมาก 

ต่างจากในอดีต	 ดังคำกล่าวที่ว่า	 “...การเดินทางจะเป็นการ 

เดินทางเท้าอย่างเดียวไม่มีรถเหมือนสมัยนี้	 เป็นทางขนาด	

เล็กกว่า	 เท่าประมาณรอยเท้าเอง	 และสภาพที่เห็นเป็นถนน	

อย่างทุก...”	 ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด	 34	

กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางใช้เวลาในการเดินทาง	 30-45	

นาทีอยู่ห่างจากตัวอำเภอแหลมงอบ	ประมาณ	15	กิโลเมตร

  3) ลักษณะทางโครงสร้างประชากร

	 	 ข้อมูลประชากร	 ณ	 วันที่	 31	 กันยายน	 2553 

สำรวจโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด	 อำเภอแหลมงอบ	

จังหวัดตราด	พบว่า	 จำนวนประชากรตำบลบางปิด	 มีทั้งหมด 

8	 หมู่ที่	 มีจำนวนประชากรสิ้นจำนวน	 4,486	 คน	 จำแนกเป็น	

เพศชาย	2,169	คน	เพศหญิง	2,317	คน	มีความหนาแน่นเฉลี่ย	

94	 คน	 ต่อตารางกิโลเมตร	 และมีหลังคาเรือน	 จำนวน	 1,531	

หลังคาเรือน	

  4) ลักษณะทางครอบครัวและเครือญาติ

	 	 โครงสร้างครอบครัว	/	เครือญาติ	ส่วนใหญ่ยังคงเป็น	

ลักษณะครอบครัวขยาย	 ถึงแม้จะแยกครอบครัวออกไปแต่ก็ยัง

อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง	ดังคำกล่าวของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

ที่ว่า	 “...ลูกหลานที่โตต่างก็แต่งงานก็แยกครอบครัวกันออกไป	

แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน...”	 หรือคำกล่าวของผู้นำ	 อบต.	 ที่ว่า	 

“...อยู่กับ	 พี่ๆ	 น้อง	 ครอบครัว...”	 แต่ยังขาดความเป็นชุมชน	

ดงัคำกลา่วทีว่า่	“...อยูแ่บบครอบครวัใคร	ครอบครวัมนั	พอลกูโต	

แต่งงานก็แยกกันไปสร้างครอบครัวใหม่แต่ยังคงอยู่ในหมู่บ้าน 

การเปลี่ยนแปลงครอบครัวจากสมัยก่อน	 แต่ก่อนจะเป็นการ	

พากันมาอาศัยที่นี่ 	 แต่เมื่อเกิดเขมรแตก	 ถูกปล้นระดม	

ข้าวปลาอาหาร	 ทำให้คนในชุมชนบางสวนอพยพกลับถิ่น 

ที่อยู่เดิม	 การเคลื่อนย้ายแรงงานประชาชนในชุมชนบางส่วน 

ก็ทำมาหากินอยู่ที่นั้นบางส่วนก็ออกมาทำมาหากินต่าง 

พื้นที่...”	

	 ส่วนระบบเครือญาติของชาวตำบลบางปิด	 ถือได้ว่า

มีความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติกัน	 เนื่องจากสืบเชื้อสาย	

มาจากบรรพบุรุษ	 ซึ่งพบว่ามีนามสกุลหลักๆ	 อยู่	 4	 นามสกุล	

ไดแ้กป่ระศาสนศ์ลิป์	สนิธปุระเสรฐิธนะประสพจตินาวสารซึง่ทัง้ 

4	 นามสกุลดังกล่าวข้างต้นนั้น	 ปัจจุบันยังคงมีการไปมาหาสู่	

กันอยู่	 รวมทั้งเมื่อมีกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาหรือ	

กจิกรรมภายในชมุชน	กจ็ะพบเจอกนัอยูเ่สมอ	อกีทัง้ไดถ้า่ยทอด	

ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติให้กับลูกหลานได้เรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดความรัก	 ความกลมเกลียวในหมู่เครือญาติอย่าง 

สม่ำเสมอ	

	 ในด้านสาธารณูปโภคและการบริการของรัฐ	 สถาน 

บริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงคือ	 สถานีอนามัยบางปิด	

ระยะห่างประมาณ	 1	 กิโลเมตร	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 1	 แห่ง	

โรงเรียนเรียนอนุบาล	 4	 แห่ง	 โรงเรียนประถมศึกษา	 4	 แห่ง	

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	8	แห่ง	

  5) ลักษณะทางการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

  ลักษณะการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ 

เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย	 เช่น	ปวดหัวตัวร้อน	ก็จะไปหาเจ้าหน้าที่	

อนามยั	ทีส่ถานอีนามยับางปดิ	เพือ่ทำการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้	 

และมีหมอพ้ืนบ้านในชุมชนท่ีมีความรู้ด้านสมุนไพรอยู่	แต่ปัจจุบัน

กเ็สยีชวีติไปเกอืบหมดแลว้	ดงัคำกลา่วของปราชญช์าวบา้นทีว่า่	

“บรเิวณหมูบ่า้นสว่นยงัเปน็พืน้ทีป่า่	มทีัง้สวนยาง	สวนผลไม	้ซึง่

เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษนานาชนิด	เมื่อเวลาชาวสวนต้อง	

ไปตดัยาง	(กรดียาง)	ในชว่งเวลาเชา้มดื		ถกูสตัวม์พีษิไมว่า่จะเปน็	

งู	ตะขาบกัดเอา	ก็จะมาหาหมอพื้นบ้านก่อน	แล้วจึงไปหาหมอ

ที่สถานีอนามัยเพื่อทำการรักษาเป็นขั้นตอนต่อไป”	 พบว่าใน 

ตำบลบางปิดมีหมอพื้นบ้าน	อาทิหมอรักษาอาการคนที่ถูกงูกัด	

เป็นพระภิกษุ	 เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่หมอรักษากระดูก	 เป็น	

พระภิกษุเจ้าอาวาสวัดบางปิดล่าง

	 แม้ว่าจะมีหมอพื้นบ้านแต่พบว่าทางทางหน่วยงาน 

สาธารณสุขจังหวัดก็ได้เข้ามาช่วยดูแล	 ให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน	

ความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้รักษาอีกด้วย	 นอกจากนี้หาก 

ชาวบ้านเจ็บป่วยหนักก็จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลอำเภอ	

แหลมงอบ	ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลประมาณ	15	กิโลเมตร

  6) ลักษณะทางเศรษฐกิจการทำมาหากิน

	 	 การประกอบอาชีพ	 ปัจจุบันคนในชุมชนบางปิด	

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำสวนยาง	 ทำสวนผลไม้	 เช่น	

สวนเงาะ	สวนทุเรียน	และทำการประมงชายฝั่ง	บางครอบครัว 

ประกอบอาชพีโดยทำทัง้สวนและการประมงชายฝัง่	ในดา้นของ

การประมงจะทำเฉพาะฤดูกาล	เช่น	ในเดือนสิงหาคมของทุกปี	

ชาวบ้านในชุมชนจะออกเรือเพื่อไปแทงเคยเป็นต้น	 ปัจจุบัน	

คนในชุมชนตำบลบางปิด	 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 โดย	

พื้นที่ตำบลบางปิด	 ส่วนใหญ่เป็นเนินลูกคลื่น	 สลับสูงต่ำ	

มีเนินเขากระจายอยู่ทั่วไป	 สภาพดินเป็นดินร่วมระบายน้ำได้ด	ี

ชาวบ้านในพื้นที่นิยมปลูกผลไม้และยางพารา	 เนื่องจาก 

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง	 (มีเอกสารสิทธิ์	

ได้แก่	 นส.3ก,	 โฉนด,	 สปก.,	 ภบท.)	 ผลไม้ที่นิยมปลูก	 ได้แก่	

เงาะ	 มังคุด	 ทุเรียน	 ลองกอง	 สัปปะรด	 และยางพารา	 และ	

บางครอบครัวที่มีพื้นที่ติดบริเวณทะเลอ่าวไทย	 ก็มีอาชีพ	

ทำประมงพื้นบ้านพบว่ามีจำนวน	 193	 ครัวเรือน	 (ที่มา	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด,	2554)	เนื่องจากอยู่ติดทะเล	

ชาวบ้านในพื้นที่	จึงทำการประมง	ดังคำกล่าวของชาวบ้านที่ว่า 
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“บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ	 จึงเหมาะสมกับการทำ 

ประมง	และหลายครอบครัวก็ทำอาชีพเหมือนๆ	กัน	พอได้เคย	

(กุง้ฝอย)	มาจำนวนมากกจ็ะแปรรปูเปน็กะปิ	นำ้ปลาบา้งแลว้แต่

ความรูท้ีม่มีาแตเ่ดมิ	สมยัพอ่แมปู่ย่า่ทีถ่า่ยทอดให”้	นอกจากนีย้งั

พบวา่ชาวบา้นบางคนมอีาชพีรบัจา้ง	ซึง่ไดร้บัคา่แรงขัน้ตำ่วนัละ	

160	 บาท	 ดังคำกล่าวของผู้ใหญ่บ้านที่ว่า	 “บางครอบครัวก็มี	

อาชีพรับจ้างทั่วไป	ทั้งไปรับจ้างตัดยาง	 (กรีดยาง)	รับจ้างทั่วๆ	

ไปในอำเภอก็มี	แล้วก็เอารายได้นั้นมาจุลเจือครอบครัวก็มี”

  7) ลักษณะทางความเชื่อและศาสนา

	 	 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือ 

ศาสนาอิสลาม	 พบว่าประชากรบางส่วนในตำบลบางปิดเริ่มมี 

การนับถือศาสนาอิสลาม	 เนื่องจากการแต่งงานกับคนที่นับถือ 

ศาสนาอิสลาม	 (คนมุสลิม)	 ดังคำกล่าวของผู้สูงอายุที่ว่า 

“ในพื้นที่จังหวัดตราดศาสนาอิสลามจะมีมากที่สุด	 คือ	 ตำบล	

น้ำเชี่ยว	 อำเภอแหลมงอบ	 หลังจากนั้นก็มีการแต่งงานและ	

อพยพย้ายถิ่นมาพักอาศัยอยู่ในตำบลบางปิดเพิ่มมากขึ้น	

แต่ก็มีน้อยกว่าคนพุทธ”		

  8) ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม

	 	 วิถีการดำเนินชีวิตของคนของคนในตำบลบางปิด 

นับเป็นหนึ่งในวิถีเกษตรกรรม	 ซึ่งเข้าสู่สภาวการณ์การ 

เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน	 ซึ่งส่งผลกระทบ	

ต่อประเพณีวัฒนธรรม	 ได้แก่	 คนนอกชุมชนมีการอพยพ 

ย้ายถิ่นเข้ามาสร้างบ้านเรือนในบริเวณหมู่บ้านค่อนข้างมาก 

และคนในชุมชนก็มี	 การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชุมชน 

เนือ่งจากการแบง่ขัว้อำนาจทางการเมอืงทอ้งถิน่	ฯลฯ	แตช่มุชน	

ยังคงกิจกรรมสำคัญในแต่ละรอบปี

	 	 ด้านวัฒนธรรม	/	ประเพณีท้องถิ่น	คนในชุมชนยังคง	

รักษาประเพณีการทำบุญใส่บาตรในเทศกาลสำคัญตามความ 

เชือ่ทางศาสนา	เชน่	วนัเขา้พรรษา	วนัออกพรรษา	วนัวสิาขบชูา	

วันมาฆบูชา	วันอาสาฬหบูชา	ประเพณีการทำบุญวันสงกรานต์	

ประเพณีการตักบาตรเทโว	 วันออกพรรษา	 ประเพณีงาน	

วันลอยกระทง	 ฯลฯ	 ทั้งนี้	 คนในชุมชนมักประกอบกิจกรรม	

ทางศาสนา	ณ	 วัดที่อยู่ในละแวก	 รวมถึงเทศกาลงานบุญ	 เช่น	

วันปีใหม่	 วันสงกรานต์	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ภายในชุมชนบางปิด

พบว่ามีประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน	 ดังนี้	 การเล่นสะบ้าทอย	

โดยจัดเป็นงานประจำปี

  9) กิจกรรมการดำเนินชีวิตในรอบปีของคน 

ในชุมชน

	 	 ในชุมชนมีการจัดงานประจำปี	 เช่น	 งานประเพณี	

หลังออกพรรษาที่คนทั้งสองตำบลกระทำกันเป็นประจำคือ 

การทำบุญต้นไม้ 	 ซึ่ งทุกหมู่บ้ านจะทำพิธีนี้ เหมือนกัน	

อกีประเพณหีนึง่คอื	การทำบญุนำ้ไหลหรอืการทำบญุทะเล	โดย 

หากพื้นที่ใดมีพื้นที่อยู่ใกล้แผ่นดิน	 (บนบก)	 จะมีการทำบุญ	

ที่เรียกว่า	 การทำบุญน้ำไหล	 แต่หากพื้นที่ใดมีพื้นที่อยู่ใกล้	

ทะเล	 จะมีการทำบุญที่เรียกว่า	 ทำบุญทะเล	 ซึ่งพิธีการทำบุญ	

นำ้ไหลหรอืการทำบญุทะเล	กระทำเพือ่ขอบคณุทะเล	มปีระเพณ	ี

พิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝนคล้ายการแห่นางแมวในภาคอีสาน	

โดยเริ่มแห่จากริมทะเล	(บ้านอ่าวตาลคู่)	มาถึงวัดบางปิดล่าง

  10) ลักษณะทางการเมืองการปกครอง

	 	 ปกครองแบบหมู่บ้าน	 นับเป็นการปกครองตาม	

การปกครองท้องที่	 ซึ่งประกอบด้วยผู้นำที่เป็นทางการ	 ได้แก่	

กำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 สารวัตรกำนัน	 นายกองค์การบริหารตำบล	

รองนายกองค์การบริหารตำบล	 และสมาชิกองค์การบริหาร 

ตำบล	 เป็นต้น	 ซึ่งในปัจจุบันการเลือกตั้งผู้นำท้องที่	 และผู้นำ	

ท้องถิ่น	 จำเป็นต้องมีการแบ่งฝ่ายแข่งขัน	 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง	

จึงเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสามัคคี	 ร่วมแรง	

ร่วมใจกันของคนในชุมชน

 2. เครือข่ายโรงเรียนศูนย์ปัญจวิทยาคาร

	 เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร	 ประกอบด้วย	

โรงเรียนขนาดเล็ก	 ในสังกัดศูนย์ เครือข่ายสถานศึกษา 

บางใหญ่	 จำนวน	 5	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดบางปิดบน	

โรงเรยีนบา้นอา่วตาลคู	่โรงเรยีนบางปดิลา่ง	(ราษฎรส์งเคราะห)์	

โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง	 และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 

โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน	 ได้แก่	

การขาดแคลนครู	ซึ่งมีครูไม่ครบช้ันเรียน	ครูผู้สอน	2-3	คนต่อ	

8	หอ้งเรยีน	(ระดบัชัน้อนบุาลปทีี	่1-2	และระดบัชัน้ประถมศกึษา	

ปีที่	 1-6)	 จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนหนึ่งคนสูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่นๆ 

ผลสืบเนื่องจากการที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียนส่งผลให้ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัตำ่กวา่มาตรฐาน 

ฉะนั้น	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ชุมชนคาดหวังได้	

อย่างมีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้	

ได้ตามมาตรฐานการศึกษา	

	 เครอืขา่ยโรงเรยีนกลุม่ปญัจวทิยาคาร	ถอืเปน็การพฒันา	

ประสิทธิภาพการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 

120	 คนลงมา	 ในลักษณะนำนักเรียนมาเรียนรวมกันทั้งหมด 

จัดการเรียนการสอนโดยรวมนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน	

ของทัง้	5	โรงเรยีน	มาเรยีนรวมในชัน้เดยีวกนั	และพฒันารปูแบบ	

เป็นการบริหารจัดการร่วมกัน	 จึงได้พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการร่วมกันในรูปแบบการรวมโรงเรียนและรวมชั้นเรียน 

โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	

เปน็ศนูยก์ารเรยีน	โดยเปน็ทัง้สถานทีบ่รหิารจดัการสถานศกึษา 

สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน	

คมพล  สุวรรณกูฏ   สุพรรณี  ไชยอำพร   พรทิพา  นิโรจน์
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  1) ข้อมูลทั่วไป 

	 	 โรงเรยีนวดับางปดิลา่ง	(ราษฎรส์งเคราะห)์	โรงเรยีน	

วัดบางปิดบน	 และโรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ตั้งอยู่ตำบลบางปิด	

ส่วนโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	 และโรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง	

ตั้งอยู่ตำบลคลองใหญ่	 อำเภอแหลมงอบ	 จังหวัดตราด	 สังกัด 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด	เปดิทำการสอน	

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่	 1-2	 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	

1-6	

  2) ข้อมูลด้านการบริหาร  

	 	 โรงเรยีนวดับางปดิลา่ง	(ราษฎรส์งเคราะห)์	โรงเรยีน 

วัดบางปิดบน	 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	 โรงเรียนบ้าน	

ธรรมชาตลิา่ง	และโรงเรยีนบา้นอา่วตาลคู	่อาศยัการจดัการศกึษา	

ในระบบเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	 โครงสร้างการบริหาร	

สถานศึกษาในศูนย์การเรียน	 โรงเรียนในกลุ่มปัญจวิทยาคาร	

จำแนกโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ	 1)	กลุ่ม	

บริหารวิชาการ	2)	กลุ่มบริหารทั่วไป	3)	กลุ่มบริหารงานบุคคล	

และ	4)	กลุม่บรหิารงบประมาณ	การตดัสนิใจอาศยัการบรหิารงาน	

ในรูปแบบขององค์คณะบุคคลผ่านคณะกรรมการบริหารสถาน- 

ศึกษา	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ทั้ง	 5	 โรงเรียน 

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และคณะกรรมการ

ศนูยเ์ครอืขา่ยสถานศกึษาบางใหญ	่เปน็คณะกรรมการทีป่รกึษา	

กำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียน	 (แผน	 2	 ปี)	

และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา	 เป็นเครื่องมือใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  3) ข้อมูลนักเรียน

	 	 ปัจจุบันเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร	 ซึ่ง 

ดำนินการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน	ณ	 โรงเรียน	

วัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 มีจำนวนนักเรียนในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	 จำนวนทั้งสิ้น	 135	คน	 โดยโรงเรียน	

เครือข่ายที่มีนักเรียนต่ำสุด	 จำนวน	 16	 คน	 สูงสุด	 จำนวน	

33	 คน	 โดยเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนเครือข่ายส่งนักเรียนมาเรียน

ที่ศูนย์การเรียน	 จำนวน	 27	 คน	 ในการนี้	 แต่ละโรงเรียนใน

เครือข่ายยังคงจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล	 ปีที่	 1-2	 ณ	

ทีต่ัง้ของแตล่ะสถานศกึษา	โดยแตล่ะสถานศกึษามขีอ้มลูจำแนก	

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ	จำนวนต่ำสุด	12	

คน	สูงสุด	65	คน	โดยเฉลี่ย	36.80	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน	

	 	 -	ระดับชั้นอนุบาล	ปีที่	1	 จำนวนต่ำสุด	2	คน	

สูงสุด	18	คน	โดยเฉลี่ย	10.20	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 -	ระดับชั้นอนุบาล	ปีที่	2	 จำนวนต่ำสุด	4	คน	

สูงสุด	14	คน	โดยเฉลี่ย	7.20	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 -	ระดับชั้นประถมศึกษา	ปีที่	1	 จำนวนต่ำสุด	3	คน	

สูงสุด	11	คน	โดยเฉลี่ย	6.80	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 -	ระดับชั้นประถมศึกษา	ปีที่	2	 จำนวนต่ำสุด	0	คน	

สูงสุด	7	คน	โดยเฉลี่ย	4.00	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 -	ระดับชั้นประถมศึกษา	ปีที่	3	 จำนวนต่ำสุด	4	คน	

สูงสุด	9	คน	โดยเฉลี่ย	5.80	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 -	ระดับชั้นประถมศึกษา	ปีที่	4	 จำนวนต่ำสุด	1	คน	

สูงสุด	7	คน	โดยเฉลี่ย	4.80	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 -	ระดับชั้นประถมศึกษา	ปีที่	5	 จำนวนต่ำสุด	1	คน	

สูงสุด	4	คน	โดยเฉลี่ย	3.00	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 -	ระดับชั้นประถมศึกษา	ปีที่	6	 จำนวนต่ำสุด	1	คน	

สูงสุด	6	คน	โดยเฉลี่ย	2.60	คนต่อสถานศึกษา	

	 	 กล่าวโดยสรุป	จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น	

ทีเ่ปดิสอน	ตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาล	ปทีี	่1	ถงึระดบัชัน้ประถมศกึษา	

ปีที่	 6	 จำนวนต่ำสุด	 62	 คน	 สูงสุด	 32	 คน	 โดยเฉลี่ย	 44.40	

คนต่อสถานศึกษา	

	 	 จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม	จำนวน	

4	คน

	 	 จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ	 จำนวน 

4	คน

	 	 จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ	จำนวน	–	คน

	 	 จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ	

จำนวน	5	คน	

	 	 จำนวนนกัเรยีนตอ่หอ้ง	(เฉลีย่)	ตำ่สดุ	2.16	คน	สงูสดุ	

6.50	คน	โดยเฉลี่ย	4.79	คนต่อสถานศึกษา

	 	 สัดส่วนครู	 :	 นักเรียน	 ต่ำสุด	 1:10.67	 คน	 สูงสุด	

1:20.67	คน	โดยเฉลี่ย	1:14.80	คนต่อสถานศึกษา

 ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาแบบใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก

	 รูปแบบเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร	 อำเภอ	

แหลมงอบ	 จังหวัดตราด	 หรือที่เรียกว่า	 “ศูนย์ปัญจวิทยาคาร”	

เป็นรูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า	 120	คน 

ในลักษณะของเครือข่ายโรงเรียน	 โดยนำนักเรียนระดับชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	 1-6	 มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนซึ่งเป็นที่ตั้ง 

ของศูนย์การเรียน	 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 

นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นเรียนเดียวกันของทั้ง	 5	 โรงเรียน 

มาเรียนรวมกันในชั้นเรียนเดียวกัน	จำแนกออกเป็น	2	ช่วงชั้น	

(ช่วงชั้นที่	 1	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-3	 และช่วงชั้นที่	 2	

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6)	 จัดให้มีครูประจำชั้นครบทุก	

ชั้นเรียน	 และครูผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้	 นอกจากนี้ยัง 

พัฒนารูปแบบเป็นการบริหารจัดการร่วมกัน	

คมพล  สุวรรณกูฏ   สุพรรณี  ไชยอำพร   พรทิพา  นิโรจน์
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 1. วัตถุประสงค์ 

  1)	 เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย 

ทั้ง	 5	 แห่งให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ	

หลักสูตร	

	 	 2)	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู	 ครูไม่ครบ	

ชั้นเรียน	

	 	 3)	 เพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษาของทุก	

โรงเรียนมา	 เพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนศูนย์การ	

เรียน	และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้	

	 	 4)		 เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ	

โรงเรียนขนาดเล็ก

 2.  ลักษณะการดำเนินงาน 

	 ศูนย์ปัญจวิทยาคาร	 อาศัยรูปแบบ	 “การรวมโรงเรียน	

และรวมชั้นเรียน	 แบบศูนย์การเรียน”	 มีโรงเรียนเครือข่าย	

เป็น	 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า	 120	 คนจำนวน	

5	 โรงเรียน	 ซึ่งตั้งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางปิด	 

อำเภอแหลมงอบ	 ได้แก่	 โรงเรียน	 วัดบางปิดบน	 โรงเรียน	

วัดบางปิดล่าง	 (ราษฏร์สงเคราะห์)	 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่	

และตำบลคลองใหญ่ซึ่งเป็นตำบลที่มีเขตติดต่อกัน	 ได้แก่	

โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง	 และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	

โดยมีเส้นทางคมนาคมสะดวก	 ระยะห่างของแต่ละโรงเรียน	

อยู่ระหว่าง	 2-6	 กิโลเมตร	 จากโรงเรียนศูนย์การเรียน	 ซึ่ง	

ปัจจุบันตั้งอยู่	 ณ	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฏร์สงเคราะห์)	

โดยอาศัยการคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความเหมาะสมใน 

เรื่องอาคารสถานที่	การเดินทาง	และที่ตั้ง	ซึ่งที่ตั้งของโรงเรียน	

ศูนย์การเรียนควรตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 

ในส่วนของโรงเรียนที่เหลือเป็นโรงเรียนเครือข่าย	 ดำเนินการ	

จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปฐมวัยในระดับชั้น	

อนุบาลตามปกติ	 อีกทั้งยังใส่ใจดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียน 

ให้คงสภาพ	 ในส่วนของการบริหารบุคคลากร	 คณะผู้บริหาร	

สถานศกึษาเครอืขา่ยโรงเรยีน	จดัใหม้กีารวางแผนจดัอตัรากำลงั	

ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูผู้สอน	 และบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรยีนเครอืขา่ยปฏบิตังิานรว่มกนั	ณ	โรงเรยีนศนูยก์ารเรยีน 

โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน	 อีกทั้งยังมี 

การบริหารทรัพยากรร่วมกัน	 โดยนำทรัพยากรทางการศึกษา 

จากโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ร่วมกันที่โรงเรียนศูนย	์ สำหรับการ	

บริหารทั่วไป	 เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร	 บริหาร 

โรงเรียนศูนย์การเรียนในรูปแบบองค์คณะบุคคลในการบริหาร 

ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเครอืขา่ย	จำนวน 

5	 ท่าน	 นอกจากนี้ยังมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนวัน	 ในการ 

ทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนศูนย์ปัญจวิทยาคาร 

การสั่งการใดๆ	 ก็ต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกัน	 และลงนาม	

คำสั่งต่างๆ	ร่วมกันทั้ง	5	โรงเรียน	โดยถือเป็นความรับผิดชอบ

ร่วมกันของเครือข่ายโรงเรียน

 3. ขั้นตอนการดำเนินการ 

	 	 1)	 คณะครู	 และผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย	

โรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาการ	 ดำเนินการวางแผนการบริหาร	

จัดการโรงเรียนศูนย์การเรียน	 ที่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	

(มีนักเรียนต่ำกว่า	120	คน)	โดยกำหนดโรงเรียนศูนย์การเรียน	

เป็นโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฏร์สงเคราะห์)	 และโรงเรียน	

เครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนวัดบางปิดบน	โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่	

โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง	และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	

	 	 2)	 ประชุมกับผู้นำชุมชน	 ตัวแทนผู้ปกครอง	

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	เพื่อชี้แจงแนวดำเนินการ	

	 	 3)	 นำนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายมาเรียน 

ร่วมกันในโรงเรียนศูนย์การเรียนทุกชั้นเรียน	 ยกเว้นนักเรียน 

ระดับปฐมวัยจัดให้เรียนที่โรงเรียนตามปกติ	

	 	 4)	 คณะผู้บริหารสถานศึกษา	 และคณะครูผู้สอน 

วางแผนบริหารจัดการจัดการศึกษาร่วมกัน

	 	 5)	 กำหนดบทบาทหน้าที่การบริหารการบริหาร	

จดัการโรงเรยีนศนูยก์ารเรยีน	และโรงเรยีนเครอืขา่ยอยา่งชดัเจน	

โดยแบ่งเป็นฝ่ายบริหารวิชาการ	 ฝ่ายบริหารงานบุคคล	 ฝ่าย	

บริหารงบประมาณ	 และฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 และจัดให้	

คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง	5	 โรงเรียน	รับผิดชอบดูแลความ

เรียบร้อยของโรงเรียนศูนย์ในแต่ละวัน	สลับหมุนเวียนกัน

 4. ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา 

	 	 1)	 บุคลากร	ได้แก่	คณะผู้บริหารสถานศึกษา	และ	

คณะครูผู้สอน	

	 	 2)	 ระบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน	

ศูนย์การเรียน	และโรงเรียนเครือข่าย	

	 	 3)	 สือ่	เทคโนโลยี	นวตักรรมตา่งๆ	เพื่อชว่ยในการ	

จัดการเรียนการสอน	เช่น	คอมพิวเตอร์	เป็นต้น

	 	 4)	 งบประมาณ	 เช่น	 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 

คา่ใชจ้า่ยเพือ่การพฒันาประสทิธภิาพของโรงเรยีนศนูยก์ารเรยีน 

ค่าประกันชีวิตนักเรียนกรณีการประกันอุบัติเหตุเป็นรายบุคคล 

เป็นต้น

 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

	 	 1)	 นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

  2)		 นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร 

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้	และมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร	

	 	 3)	 อาศัยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา	 ทั้งโรงเรียน	

คมพล  สุวรรณกูฏ   สุพรรณี  ไชยอำพร   พรทิพา  นิโรจน์
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ชุมชน	และหน่วยงานอื่นๆ	

	 	 4)	 ประหยัดงบประมาณภาครัฐ	 ลงทุนด้าน 

งบประมาณต่ำแต่คุณภาพนักเรียนสูงขึ้น

 6. เงื่อนไขความสำเร็จ 

	 	 1)	 ผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอน	มีวิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา	

	 	 2)	 ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง	 5	 โรงเรียน	 มีความ	

สามัคคี	 มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตร	 ทำให้บริหารจัดการเป็นไป	

อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	

	 	 3)	 ผู้นำชุมชน	 คณะกรรมการสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	 และผู้ปกครองนักเรียน	 มีความเข้าใจในรูปแบบ 

การบริหารจัดการแบบศูนย์โรงเรียนอย่างแท้จริง	รวมทั้งให้การ	

ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่	

	 	 4)	 การบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนศูนย์ 

ปัญจวิทยาคาร	 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม	 โดยยึดหลัก	

ประชาธิปไตย

	 ในการนี้	เครอืขา่ยโรงเรยีนกลุม่ปญัจวทิยาคาร	ซึง่อาศยั	

หลักการรวมโรงเรียนและรวมชั้นเรียน	 แบบศูนย์การเรียน	 ได้	

อาศัยรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้ 

โรงเรยีนเปน็ฐานในโรงเรยีนขนาดเลก็	ภายใตค้วามเปน็เครอืขา่ย	

/	 กลุ่มโรงเรียน	 ซึ่ง	 “มีใจ	 เสียสละ	 และเอาผู้เรียนเป็นหลัก” 

มาเป็นหลักคิดสำคัญในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

ควบคู่กับการนิเทศก์	 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่อง	 ทั้งภายในเครือข่าย	 ในรูปแบบขององค์คณะบุคคล 

ในการบรหิารแบบใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน	โดยประสานความรว่มมอื	

กบัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราดอยา่งใกลช้ดิ 

โดยเฉพาะระบบนิเทศการศึกษา	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ 

ดำรงรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	 สมศ.	 และ	

ศทศ.	 อาทิ	 NT,	O-NET	 เป็นต้น	 โดยองค์ประกอบสำคัญที่ใช้	

ได้แก่	 ความเป็นวิชาการ	 ถือเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับ	

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 ให้เกิดการยอมรับในสังคม 

ในขณะที่มีทรัพยากรทางการศึกษาจำกัด	 เครือข่ายโรงเรียน 

จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา	 โดย 

นำการบรหิารจดัการในรปูของเครอืขา่ยสถานศกึษา	ซึง่ผูบ้รหิาร	

สถานศึกษาถือเป็นกำลังหลักในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น	โดย 

เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ	 

ศึกษาในทุกๆ	 กรณี	 โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ	

(PDCA)	ที่มีความต่อเนื่องยั่งยืน	กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาครู	

และผู้บริหารสถานศึกษา	 ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา	

ต่อไป	ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภาพที่	1

สรุปและอภิปรายผล
	 รูปแบบการพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก	 โรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร	 อำเภอแหลมงอบ	

จังหวัดตราด	 โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า	 120	 คนลงมา	 ในลักษณะ	

นำนักเรียนมาเรียนรวมกันทั้งหมด	 จัดการเรียนการสอน 

โดยรวมนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันของทั้ง	 5	 โรงเรียน	

มาเรียนรวมในชั้นเดียวกัน	 และพัฒนารูปแบบเป็นการบริหาร	

จัดการร่วมกัน	 มีรูปแบบ	 “การรวมโรงเรียนและรวมชั้นเรียน	

แบบศูนย์การเรียน”	 ซึ่ง	 กิติยวดี	 บุญซื่อ	 (2546)	 ได้ทำการ 

สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน:	 ประสบการณ์จาก 

แผนภาพที่ 1	แสดงรูปแบบการพัฒนาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก:	เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการพัฒนาแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก: เครือขายโรงเรียนกลุมปญจวิทยาคาร 
ท่ีมา: พัฒนาโดยผูวิจัย 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 รูปแบบการพัฒนาแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนกลุมปญจวิทยาคาร อําเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา 120 คนลงมา ในลักษณะนํา
นักเรียนมาเรียนรวมกันทั้งหมด จัดการเรียนการสอนโดยรวมนักเรียนที่อยูในระดับชั้นเดียวกันของทั้ง 5 โรงเรียน มาเรียนรวม
ในชั้นเดียวกัน และพัฒนารูปแบบเปนการบริหารจัดการรวมกัน มีรูปแบบ “การรวมโรงเรียนและรวมชั้นเรียน แบบศูนยการ
เรียน” ซึ่ง กิติยวดี บุญซื่อ (2546) ไดทําการสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน : ประสบการณจากโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน พบรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนของแตละโรงซึ่งดําเนินการไปนั้น 
หลักการสวนใหญไดยึดตามแนวทางที่ สกศ. แนะนําไป จึงเปนไปในทํานองที่คลายคลึงกัน แตกตางกันเพียงในรายละเอียด
ปลีกยอยตามปณิธานและความมุงหวังของแตละโรงเรียน โดยโครงสรางรูปแบบโดยรวมเนนการปรับในดานตาง ๆ 
ประกอบดวย การบริหารจัดการและการปรับวัฒนธรรมการทํางาน การพัฒนาบุคลากรทางดานการสรางจิตสํานึกและการ
พัฒนาตนเองดานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและการประเมินผลโดยรวม การสงเสริมการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนและทุกวิชา และการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนและชุมชน และ Unesco (1986) ได
กลาวถึงการพัฒนาทักษะสวนบุคคล ดานทักษะการส่ือสาร เนื้อหาสาระของการเรียนรู ทัศนคติและคานิยมในการสอน ความ
รับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การยกระดับสมรรถภาพทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการวิจัย การแกปญหา การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนและการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษา การสรางความรู
เกี่ยวกับเนื้อหา สาระเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ การปรับเปล่ียนหลักสูตรการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เชน การออกกลางคันของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา สรางความคุนเคยใหกับครูในการใชนวัตกรรมตาง ๆ ของโครงการ/แผนงาน ประโยชนในเชิงบริหารจัดการและให
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ และสรางความกาวหนาทางประสบการณในเชิงวิชาชีพใหกับครูแตละคน 

ขอเสนอแนะ 
 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของควรนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการ
วางแผน การดําเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ  
 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริม สนับสนุนและเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน 
 3) ผูที่เกี่ยวของควรนิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องโดยจัดทําเปนรายงาน
สรุปผลการดําเนินการสําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนา	

คุณภาพผู้เรียน	 พบรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนของแต่ละโรง 

ซึ่งดำเนินการไปนั้น	 หลักการส่วนใหญ่ได้ยึดตามแนวทางที่	

สกศ.	 แนะนำไป	 จึงเป็นไปในทำนองที่คล้ายคลึงกัน	 แตกต่าง	

กันเพียงในรายละเอียดปลีกย่อยตามปณิธานและความ	

มุ่งหวังของแต่ละโรงเรียน	 โดยโครงสร้างรูปแบบโดยรวมเน้น	

การปรับในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	การบริหารจัดการและการ	

ปรับวัฒนธรรมการทำงาน	 การพัฒนาบุคลากรทางด้านการ 

สรา้งจติสำนกึและการพฒันาตนเองดา้นวชิาการ	การจดักจิกรรม	

การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผล	

โดยรวม	 การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนและ 

ทุกวิชา	 และการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนและ 

ชุมชน	 และ	 Unesco	 (1986)	 ได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะ	

ส่วนบุคคล	 ด้านทักษะการสื่อสาร	 เนื้อหาสาระของการเรียนรู้	

ทัศนคติและค่านิยมในการสอน	 ความรับผิดชอบและมาตรฐาน	

การปฏิบัติงาน	การยกระดับสมรรถภาพทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 กระบวนการวิจัย	

การแก้ปัญหา	การพัฒนาหลักสูตร	การวางแผนและการพัฒนา	

โปรแกรมทางการศึกษา	การสร้างความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา	สาระ	

เรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ	 การปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนรู้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและสังคม	 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน	 เช่น	

การออกกลางคันของนักเรียน	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 

สร้างความคุ้นเคยให้กับครูในการใช้นวัตกรรมต่างๆ	 ของ	

โครงการ/แผนงาน	ประโยชน์ในเชิงบริหารจัดการและให้ความรู ้

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ	 และสร้างความก้าวหน้าทาง 

ประสบการณ์ในเชิงวิชาชีพให้กับครูแต่ละคน

ข้อเสนอแนะ
	 1)	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ใน	

การวางแผน	 การดำเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้	

เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	

	 2)	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม	 สนับสนุนและเผยแพร่ผลการ	

ดำเนินงาน

	 3)	 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรนเิทศ	ตดิตามประเมนิผลการดำเนนิ	

การอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยจัดทำเป็นรายงานสรุปผล 

การดำเนินการสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ	

การศึกษาต่อไป

	 4)	 ควรมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ	 ที่  

หลากหลายเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	

โรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร		

	 5)	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาแบบใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร
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บทปริทัศน์

รูปแบบการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มปัญจวิทยาคาร

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

โดย รองศาสตราจารย์สุขุมาล เกษมสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 บทความ	 เรื่อง	 “รูปแบบการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มปัญจวิทยาคารอำเภอแหลมงอบ	

จังหวัดตราด”	 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน 

โรงเรียนขนาดเล็ก:	 ศึกษากรณีโรงเรียนกลุ่มปัญจวิทยาคาร	 อำเภอแหลมงอบ	 จังหวัดตราด	 เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา	 (R&D) 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของสถานศึกษา	 และนำเสนอรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน 

ขนาดเล็กนับเป็นโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีความชัดเจนในการกำหนดประเด็นปัญหา	 มีความเข้มข้นของปัญหา 

เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กไทย	 ส่งผลถึงอนาคตของประชากรและของชาติ	 เพื่อยกระดับคุณภาพ 

ครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ	สามารถปฏิบัติงานในภารกิจการสอน	และการบริหารงานได้อย่าง	

มีประสิทธิภาพ

	 ในการดำเนินงานวิจัยเห็นได้ว่า	 คณะผู้วิจัยมีการลำดับขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยที่ชัดเจน	 โดยเริ่มจากการศึกษา

บริบทของชุมชน	 บริบทของโรงเรียน	 บริบทของกลุ่มโรงเรียน	 ทำให้ทราบบริบทและสภาพที่แท้จริงของการจัดการศึกษา	

นอกจากนั้นการนำเสนอข้อมูล	 ส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเสนอข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เจาะลึก	 ซึ่งก็ถือว่าครอบคลุม	

เกี่ยวข้องกับสมมติฐาน	 ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคู่บริบท	 กลุ่ม 

ตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย	 โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งมีประเด็นที่สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลภาคสนาม	 จึงควรมีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของบุคคล	 สถานที่	 และเวลาที่	

แตกต่างกัน	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	การใช้สถิติเชิงพรรณนามีความเหมาะสมกับการจัดการข้อมูล

	 ผลการวิจัยที่ได้ถือเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา	 รูปแบบการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานของกลุ่มปัญจวิทยาคาร 

มีความเหมาะสมกับการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่นำนักเรียนมาเรียนรวมกันที่ศูนย์การเรียน	 เพื่อแก้ไขปัญหา 

การจัดการเรียนการสอน	 ทำให้มีครูประจำชั้นครบทุกชั้นเรียน	 และมีครูเพียงพอที่จะรับผิดชอบสาระการเรียนรู้	 ในส่วนของ	

การบริหารสถานศึกษา	จัดให้มีการวางแผนร่วมกัน	กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน	มีการบริหารทรัพยากรร่วมกัน	

โดยใช้องค์คณะบุคคลในการบริหาร	ในส่วนของการอภิปรายผลการศึกษา	ควรเพิ่มหรือเชื่อมโยงการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ

ผลงานวิจัยของพื้นที่อื่นๆ	ที่ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ

คณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อแพรบทความทางวิชาการและบทความวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน (ปละ 3 ฉบับ) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 

บทความที่รับตีพิมพในวารสารไดแก 1) บทความวิจัย 2) บทความวิชาการ 3) บทวิจารณเชิงวิชาการ โดยใหพิมพ

ผลงานดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวน ไมเกิน 10 หนา โดยทุกบทความตองมีสวนประกอบดังนี้  บทคัดยอเปน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง  

ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 

 ขนาดกระดาษ A4 
 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 นิ้ว  ขอบลาง 1 นิ้ว  ขอบซาย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นื้ว 
 ระยะระหวางบรรทัด  หนึ่งเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH Sarabun PSK  ตามที่กําหนดดังนี้ 

o ช่ือเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา   

o ช่ือผูเขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  

o บทคัดยอ  
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ประมาณ  4-5 คํา  ใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 นิ้ว  

o Keyword  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 นิ้ว  
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รายละเอียดบทความประกอบดวย  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย  อุปกรณและวิธีดําเนิน   การวิจัย  
ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ  และเอกสารอางอิง 

 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ

ใหอยูใตรูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติรูปแบบการพิมพ
เอกสารอางอิง  
1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือเร่ือง.//จํานวนเลม.//คร้ังที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม. 2547. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา พร้ินติ้ง. 
Rothwell, William J.; Lindholm, John Edwin and Wallick, William G. 2003. What CEOs 
        Expect from Corporate Training: Building Workplace Learning and 
        Performance Initiatives that Advance Organizational Goals. New York: AMACOM. 
2.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ใน ช่ือหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      คร้ังที่พิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 
ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรียากร. 2532. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที ่1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา 33-34. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. 1991. Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
       from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International 
        Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester 
       Wheatsheaf. Pp. 152-159. 
3.  อางอิงจากบทความในวารสาร 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปที่ (เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
สุรัชช ฟุงเกียรติ. 2547. นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศนเทคโนโลยีระดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22. 
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  
        Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434. 
4.  อางอิงจากวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ. ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย. 
ตัวอยาง :  
ธีรวัฒน พันธุสุผล. 2547. การรับรูกิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพัฒนา 
        ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
        กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ปโย เล็กกําแหง. 2547. พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเคร่ืองด่ืมในรานกาแฟขนาดเล็กของ 
        นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
       ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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Thawilwadee Bureekul. 1998. Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy 
        Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of 
       Development Administration. 
5.  อางอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอตอหนวยงานตาง ๆ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือเอกสาร. รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หนวยงาน. 
ตัวอยาง :  
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2538. จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม 
       งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
6.  อางอิงจากส่ิงพิมพกฎหมาย 
รูปแบบ  :  
ชื่อกฎหมาย.//ช่ือวารสาร.//ฉบับ/เลมที่,/ตอนที/่(วัน เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ 
       รัฐประศาสนศาสตร ไปเปนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.                  
        ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36. 
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 
       118, 85A (27 September 2001): 1-4. 
7.  อางอิงจากส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
รูปแบบ  :  
ผูแตง.//ชื่อเร่ือง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต./ป พ.ศ. ที่เผยแพร. 
ผูแตง.//ชื่อเร่ือง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล/ป พ.ศ. ที่เผยแพร (หรือสืบคน). 
ตัวอยาง :  
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available:   
        gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994. 
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available :  
        http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998. 
 

การสงบทความ 

ผูเขียนตองสงตนฉบับที่เปน Microsoft Word for Windows(2003) บันทึกลงแผน CD-ROM จํานวน 1 ชุด พรอมเอกสาร

จํานวน 4 ชุด ใหมีรายละเอียดครบตามแบบฟอรมของวารสารวิจัยรําไพพรรณี  ความยาวไมเกิน 10 หนา สงมาที่ สถาบันวิจัย

และพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5  ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111  ตอ 3505  โทรสาร 0-3947-1056 อีเมลล  

anna_24t@hotmail.com , research_rbru2010@hotmail.co.th ,  research@rbru.ac.th 

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่  www.rbru.ac.th/org/research/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

------------------------------------------------- 

หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะ
สงกลับคืนใหผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เม่ือผลการ
ประเมินผานหรือไมผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เม่ือบทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการการตีพิมพ 
พรอมวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ จํานวน 1 ฉบับ โดยจะใหผูเขียนที่เปนชื่อแรก 
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ผูเขียนศึกษาและ
จัดทําบทความตาม
รูปแบบที่กําหนด 

สงตนฉบับบทความ 
-สงดวยตนเอง 
 สงทางไปรษณีย 
-สงทางe-mail 

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่กําหนด 

 

กองบรรณาธิการสง
ผูทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตามแบบประเมิน 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันการรับบทความ 

กองบรรณาธิการตรวจกอนสงโรงพิมพ 

จัดพิมพเผยแพร 

รับบทความตนฉบับ 

ไมผาน 

แจงผูเขียน 

แกไข 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

แกไข 

แจงผูเขียน จบ 

แจงผูเขียน 

ไมตองแกไข 
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แบบประเมินบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
ชื่อบทความวิจัย
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อผูประเมิน...........................................................................................สงคืนภายในวันที.่................................................ 
1. ความเปนมา / ความสําคัญของปญหาวิจัย 

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

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

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

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

2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเปนวิชาการ /  
ความเกี่ยวของกับสมมติฐาน ฯลฯ) 

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

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

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

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

3. วิธีการวิจัย (กลุมตัวอยางและวิธีการสุม / ความนาเช่ือถือของเครื่องมือ / ขอมูล ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

4. ผลการวิจัย (ใชสถิติครบถวนเหมาะสม / ความถูกตองของการรายงาน ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

6. อื่น ๆ (เชน การใชภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอางอิง / ความถูกตองเชิงวิชาการ ฯลฯ) 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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7. โดยภาพรวมทานประเมินวาบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย ) 
  1) ควรตีพิมพ โดยมีการแกไขเล็กนอย (เชน คําผิด) 
  2) ควรตีพิมพ โดยอาจแกตามคําแนะนําของผูประเมิน หรือไมก็ได  
  3) ควรตีพิมพ แตตองแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูประเมินกอน โดย  
          ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง  
              ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง 
  4) อาจตีพิมพได โดยผูเขียนตองทบทวนและปรับปรุงบทความใหม และผานการประเมินใหมอีกครั้ง 
โดย 
          ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง  
              ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง 
      5) ไมควรตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
 

ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน                                                                                
(................................................................) 

                               วันที่         ................................................ 
 
หมายเหตุ 1. ถาเน้ือที่กระดาษไมพอ ทานสามารถเขียนคําแนะนําเพิ่มเติมได 
 2. กองบรรณาธิการจะไมเปดเผยแบบประเมินน้ีแกผูเขียนบทความ แตจะรวบรวมสงขอวิจารณและ
ขอเสนอแนะใหแกผูเขียน โดยพิจารณาตามแตกรณี 

 

กรุณาสงคืน  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 5)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักษศักด์ิชมูล ตําบลทาชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000   
โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 3505, 3515 โทรสาร 0-3947-1056 
อีเมล research_rbru2010@hotmail.co.th 
       research@rbru.ac.th 

 


