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บทคัดยอ
  การวิจยันี ้มวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาหนวยตัวแทนและวธิกีารของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชน
ไทย    ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนไทย จํานวน 67,070,000 คน ซึ่งถูกสุมตัวอยางขึ้นมาศึกษา จํานวน 
2,000 คน   ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุมและแบบโดยบังเอิญประกอบกัน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสํารวจการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่            
คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
  ผลการศกึษาพบวา ในภาพรวมท้ังประเทศ ประชาชนไทยไดรบัการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทน 
คือ สื่อสารมวลชน ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับเมื่อจําแนกตามลักษณะของพื้นที่ คือ เทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล   และยังสอดคลองกับเมื่อจําแนกตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต และกรงุเทพมหานคร ในขณะท่ีวธิกีารของการกลอมเกลาทางการเมอืงท่ีถกูนาํมาใชมากทีส่ดุ คอื การเชือ่มโยง
จากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม  ซึ่งสอดคลองกับเมื่อจําแนกตามลักษณะของพ้ืนที่และจําแนกตามภูมิภาค   
เชนเดียวกัน

คําสําคญั
  หนวยตัวแทน  วิธีการ  การกลอมเกลาทางการเมือง  ประชาชนไทย  

Abstract
  The aims of this research were to study agents and methods of political socialization of Thai 
people.  Population used on this study was 67,070,000 of Thai people that were used to be a group of 
sampling on 2,000 people. Cluster or area sampling and accidental sampling techniques were used for 
collecting data. The survey form of political socialization of Thai people was used as an instrument.        
Statistics used in this study were frequency, percentage, average, and standard deviation.        

หนวยตัวแทนและวิธีการของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย
Agents and Methods of Political Socialization of Thai People 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย  โพธิ์หวังประสิทธิ์  
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  The results of this study were as followed. On the overview of a country, Thai people got a            
political socialization by the agent of mass media on the highest level.    This result was in line with the 
ones when they were categorized by the types of area (municipality and sub-district administrative            
organization) as well as the types of region (northern, north-eastern, middle, southern, and Bangkok).     
Furthermore, the method of political socialization that was used on a highest level was the way of               
generalization.   This result harmonized with the ones when they were categorized by the types of area; 
also, the types of region. 

Keywords
  Agents,   Methods,   Political Socialization,   Thai People 

บทนํา
  การกลอมเกลาทางการเมือง คอื วธิกีารทีส่งัคมสงผานความโนมเอียงทางการเมืองในรูปแบบตางๆ อนัไดแก 
ความรู ทศันคต ิความเชือ่ และคานยิมจากคนรุนหนึง่ไปยงัคนรุนถดัไป  โดยท่ีหากมไิดมกีระบวนการเชนนีแ้ลว สมาชกิ
ใหมของระบบการเมืองซ่ึงโดยสวนใหญไดแกเด็กๆ ก็จะตองคนหาแบบแผนของความโนมเอียงทางการเมืองใหม       
อยูตลอดเวลา    ดวยความสําคัญเชนนี้ การกลอมเกลาทางการเมือง จึงชวยใหระบบการเมืองแตละระบบสามารถ
ดํารงอยูตอไปได  (Easton & Dennis, 1969, 7)   เพราะเปนกระบวนการท่ีคนสรางความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
การเมือง (Dawson & Prewitt, 1969, 6)   ซึ่งดําเนินการสืบทอดโดยผานทางหนวยตัวแทนตางๆ ในสังคม ที่จะทําให
แตละคนไดเรียนรูถึงรูปแบบของความสัมพันธระหวางตนเองกับการเมืองที่เหมาะสมได (Langton, 1969, 4,10)        
ดังน้ัน จึงกลาวไดวา การกลอมเกลาทางการเมืองเปนกระบวนการที่นํามาซึ่งวัฒนธรรมทางการเมือง (Political      
Culture) ของประชาชน นั่นเอง (Almond & Powell, 1966, 64)  
  นอกจากน้ัน การกลอมเกลาทางการเมือง ยงัอาจมีบทบาทชวยสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบใหม
ขึน้มาเองก็ไดเชนเดยีวกัน เม่ือบรบิทของสงัคมการเมอืงไดเปลีย่นแปลงไป    ดงัน้ัน จงึอาจกลาวไดวา การกลอมเกลา
ทางการเมือง มีหนาท่ีสําคัญท่ีสอดประสานกับวัฒนธรรมทางการเมือง และยังชวยสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง 
ซึ่งก็คือ การสราง การเปลี่ยนแปลง การแกไข และการธํารงรักษาไว ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองของชาติ ตอไป
  ดังนั้น การกลอมเกลาทางการเมือง จึงเปนกระบวนการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกในสังคมนั้น รับเอา
วัฒนธรรมทางการเมืองหนึ่งๆ ไปใช เปนวิธีการเรียนรูถึงวิถีชีวิตทางการเมืองวาจะดําเนินหรือเปลี่ยนแปลงตอไป
อยางไร   โดยมหีนวยตัวแทนทีจ่ะทําหนาทีใ่หการกลอมเกลาทางการเมือง ซึง่แบงออกไดเปน 4 กลุมใหญๆ  (Dawson 
& Prewitt, 1969, 99-200) คือ 1) ครอบครัว  2) กลุมเพื่อน 3) ระบบการศึกษา โรงเรียน และการเรียนรูทางการเมือง  
และ 4) กลุมทางสังคม กลุมทุติยภูมิ การมีประสบการณทางการเมืองโดยตรงดวยตนเอง และสื่อสารมวลชน
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  หนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมอืงมีวธิกีารใหการกลอมเกลาทางการเมอืงกับบคุคลไดใน 2 กรณี 
(Dawson & Prewitt, 1969, 63-80)  คือ การกลอมเกลาทางการเมืองโดยทางออม (Indirect Forms) ไดแก การแพร
กระจายระหวางบคุคล (Interpersonal Transference)  การมีโอกาสฝกฝนบทบาท (Apprenticeship)  และการเชือ่มโยง
จากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม (Generalization)    และโดยทางตรง (Direct Forms) ไดแก การเลียนแบบหรือ
การเอาอยาง (Imitation)  การคาดการณบทบาทของตนเองในอนาคต (Anticipatory Socialization)  การไดรับ        
การศึกษาในเน้ือหาทางการเมือง (Political Education) และการไดรบัประสบการณทางการเมืองโดยตรงดวยตนเอง 
(Political Experiences)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  การแพรกระจายระหวางบุคคล คอื บคุคลจะไดรบัการแพรกระจายหรือซึมซับรับเอาความโนมเอียงทางการ
เมืองมาจากคนใกลตัว  การมีโอกาสฝกฝนบทบาท คือ การที่บุคคลไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของกลุม       
นัน่กย็อมทีจ่ะทาํใหเกดิการเรยีนรูในการแสดงบทบาทของตนเองในอนาคต การเช่ือมโยงจากคานยิมของคนสวนใหญ
ในสงัคม คอื บคุคลจะเชือ่มโยงจากระบบความเช่ือหรอืคานยิมของคนสวนใหญในสังคม โดยนาํมาพฒันาเปนระบบ
ความเชื่อโดยทั่วไปของตนเองขึ้นมา        
  การเลยีนแบบหรอืการเอาอยาง คอื บคุคลจะพยายามเลียนแบบหรือเอาอยางบคุคลอืน่ท่ีตนเองรูสกึยอมรับ
นบัถอื ดวยการพยายามพัฒนาคานิยม พฤติกรรม ทกัษะ ประสบการณ และทัศนคติของตนเองข้ึน โดยการเลียนแบบ
ใหไดใกลเคียงกับบุคคลที่เปนตนแบบนั้น   การคาดการณบทบาทของตนเองในอนาคต คือ บุคคลจะคิดถึงบทบาท
หนาท่ีของตนเองที่จะพึงมีไดในอนาคต แมวาในปจจุบันน้ี ยังมิไดอยูในสถานภาพเชนน้ัน แตก็มีความตั้งใจและ       
แนวโนมที่จะพยายามลงมือกระทําการตามบทบาทหนาที่นั้นๆ  ดังนั้น ดวยเหตุเชนนี้ จึงทําใหเกิดความกระตือรือรน
ที่จะเรียนรูถึงบทบาทหนาท่ีดังกลาว ดวยการรับเอาการกลอมเกลาทางการเมืองของหนวยตัวแทนตางๆ เขามา         
เพ่ือใหตนเองสามารถแสดงบทบาทในอนาคตของตนไดอยางสมบูรณแบบ  การไดรับการศึกษาในเน้ือหาทางการ
เมอืง คอื บคุคลจะไดรบัการศึกษาในเน้ือหาทีเ่ก่ียวของกับการเมอืงการปกครองโดยตรง อาทิ ผานทางระบบการศึกษา 
โรงเรียน และหลักสูตรการศึกษาอบรมทางการเมืองตางๆ   และการไดรับประสบการณทางการเมืองโดยตรง                
ดวยตนเอง คือ บุคคลไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยตรงดวยตนเอง อาทิ การชวยเหลือผูสมัคร          
รับเลือกตั้งรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน
  อยางไรก็ดี อาจกลาวโดยอนุโลมอยางคราวๆ ไดวา การกลอมเกลาทางการเมืองเกิดขึ้นไดทั้งโดยทางออม 
ซึ่งเปนการเรียนรูโดยไมตั้งใจ (Unintentional Learning) และโดยทางตรง ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้ังใจท่ีจะส่ังสอน    
(Intentional Learning)  กลาวคือ โดยทางออม มักเกิดข้ึนเมื่อบุคคลยังอยูในวัยเด็ก ซึ่งจะไดรับการอบรมส่ังสอน     
อนัทําใหเกิดการเรยีนรูทางการเมืองจากบคุคลในครอบครวั โรงเรยีน หรือเพ่ือนฝูงเปนสวนใหญ ซึง่จะมบีทบาทสาํคัญ
ในการสรางทัศนคติทางการเมืองใหกับเด็ก และมักจะคงทนตอไปเม่ือเขาเติบโตขึ้น  ในขณะท่ีโดยทางตรง ไดแก       
การท่ีบุคคลไดมีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับขาวสาร คานิยม และความเช่ือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยตรง           
อาทิ ไดเรียนรูในวิชาหนาที่พลเมือง หรือวิชาการศึกษาเพื่อสรางพลเมือง เปนตน  
  การศึกษาวิจัยเร่ืองหนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมือง (Agents of Political Socialization) และ
วิธีการของการกลอมเกลาทางการเมือง (Methods of Political Socialization) จึงมีประโยชนในแงของการสรางองค
ความรูในเร่ืองดังกลาวในสังคมการเมืองไทย   ทั้งนี้เพ่ือนําไปใชเปนพ้ืนฐานสําคัญของการวางแผนการเรียนรูและ
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พัฒนาทางดานการศึกษาเพื่อสรางพลเมือง (Civic Education) ของประชาชนไทย อันเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง
ของการปฏิรปูทางการเมอืง ทีจ่ะตองใหความสําคญักับการปฏริปูทีค่นซ่ึงเปนสมาชกิของระบบการเมือง    นอกเหนอื
ไปจากการปฏิรูปที่ตัวระบบ (System) อาทิ การสรางสรรครัฐธรรมนูญ การสรางความเปนสถาบันท่ีเขมแข็งให            
กับพรรคการเมือง การพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม การพัฒนาระบบการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของรัฐ ฯลฯ  อันจะนําไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบตอไปในอนาคต 
  ดังนั้น การวิจัยนี้จึงไดกําหนดประเด็นคําถามของการวิจัยไววา ประชาชนไทยไดรับการกลอมเกลาทางการ
เมืองจากหนวยตัวแทนตางๆ ดงักลาวถึงขางตนน้ี ในระดับใดบาง   รวมทัง้ ใชวธิกีารของการกลอมเกลาทางการเมือง
ประเภทตางๆ อยูในระดับใด      โดยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ คือ 
  1) เพ่ือศึกษาหนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย  2) เพื่อศึกษาวิธีการของ
การกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย   

ระเบียบวิธีวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตวัอยาง ประชากร (N) ทีใ่ชในการวจิยัคอื ประชาชนไทย จาํนวน  67,070,000 คน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553)    กลุมตัวอยาง (n)ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster or Area Sampling) 
แบงออกเปนรายภาค 5 กลุม ตามแนวทางการจําแนกของสาํนักงานสถิตแิหงชาติ คอื ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร   โดยในแตละกลุมมีขนาดของกลุมตัวอยางกลุมละ 400 คน ตาม                         
วธิกีารคํานวณของ  Yamane (1973) ทีร่ะดับความคลาดเคล่ือนรอยละ 5  ดงัน้ัน จงึมีจาํนวนกลุมตัวอยางรวมท้ังหมด 
2,000 คน      
  2. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสํารวจการ
กลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย ซึ่งไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน จากนั้นจึงไดนําไป
ทดลองใช (Try out) กับประชาชนในอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจทางดานภาษา
ที่ใชในการสื่อสาร และมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ ซึ่งคํานวณจากคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) เทากับ .847 ซึ่งหมายความวา มีความเชื่อมั่นอยูในระดับ “เชื่อถือไดสูง” 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยอีก 4 คน ไดรวมกันเก็บรวบรวมขอมูลกับประชาชน

ไทย โดยในแตละภาคไดใชวิธีการสุมตัวแทนขึ้นมาดวยวิธีการจับฉลากกลุมละ 2 จงัหวัด (ยกเวน กรุงเทพมหานคร)  
ไดจังหวัดเชียงใหม กําแพงเพชร  ขอนแกน อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ  สุราษฎรธานี และสงขลา          
จากนั้น ในระดับจังหวัดไดใชกลุมตัวอยางจังหวัดละ 200 คน ซึ่งแบงออกเปนเขตเมือง (เทศบาล) จํานวน 100 คน 
และเขตชนบท (องคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 100 คน   อนึ่งสําหรับการสํารวจในระดับจังหวัดนี้ ไดใชวิธีการ   
สุมตัวอยางชนิดการสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) 
  4. การวิเคราะหขอมูล  ใชวิธีการวิเคราะหดวยการหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก 
Frequency  Percentage  Average และ Standard Deviation
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ผลการวิจัย
  เมื่อเปรียบเทียบการใหการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทนตางๆ พบวา สามารถเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยไดดงัน้ี คอื การกลอมเกลาทางการเมืองโดยผานทาง 1) สือ่สารมวลชน  2) กลุมเพือ่นสนิท  3) ครอบครวั  
4) กลุมเพื่อนรวมอาชีพ  5) กลุมทุติยภูมิในสังคม   6) การมีประสบการณทางการเมืองโดยตรง  และ 7) โรงเรียน     
หรือสถาบันการศึกษา ตามลําดับ     
  ดังนั้น จึงสรุปไดวาประชาชนไทย ไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทนของการกลอมเกลา
ทางการเมือง คือ สื่อสารมวลชน มากที่สุด  (ดังตารางที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนกตามลักษณะ
ของพ้ืนท่ีเปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล   รวมทัง้จําแนกตามภมูภิาคเปนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร อีกดวย

ตารางที่ 1
ระดับความถี่ของการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทนตางๆ ในภาพรวมทั้งประเทศ
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  จากนั้น เมื่อเปรียบเทียบวิธีการของการกลอมเกลาทางการเมือง ก็พบวา สามารถเรียงลําดับจากความ       
เปนจริงมากไปหานอยไดดังนี้ คือ 1) การเชื่อมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม 2) การคาดการณบทบาท
ของตนเองในอนาคต 3) การไดรับประสบการณทางการเมืองโดยตรง 4) การไดรับการศึกษาในเนื้อหาทาง  การเมือง 
5) การมีโอกาสฝกฝนบทบาท  6) การแพรกระจายระหวางบุคคล  และ7) การเลียนแบบหรือการเอาอยาง ตามลําดับ   
  ดงันัน้ จงึสรปุไดวาประชาชนไทย ไดรบัการกลอมเกลาทางการเมืองดวยวิธกีาร คอื การเช่ือมโยงจากคานยิม
ของคนสวนใหญในสังคม มากที่สุด (ดังตารางที่ 2)  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนกตามลักษณะของพื้นที่
เปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังจําแนกตามภูมิภาค เปนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร เชนเดียวกัน

ตารางที่ 2 
วิธีการของการกลอมเกลาทางการเมือง ในภาพรวมทั้งประเทศ
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การอภิปรายผลการวิจัย
  1. การอภิปรายผลดานหนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย
         จากผลของการศึกษาทีพ่บวา เมือ่พจิารณาในภาพรวมระดับประเทศ หนวยตัวแทนของการกลอมเกลา
ทางการเมือง คือ “สื่อสารมวลชน” มีระดับความถี่ในการใหการกลอมเกลาทางการเมืองกับประชาชนไทย มากที่สุด 
(ตารางท่ี 1)   ซึง่กส็อดคลองกับผลการศึกษาเม่ือจาํแนกตามลักษณะของพ้ืนที ่และยังสอดคลองกับผลของการศึกษา
เมื่อจําแนกตามภูมิภาค ก็เปนไปตามขอสรุปของ Kraus & Davis (1976 Cited in Chaffee, 1977, 227-229)             
หลังจากที่ไดพยายามสํารวจวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อสารมวลชนตอการกลอมเกลาทางการเมือง 
        ขอสรุปเหลาน้ีม ีอาทิ 1) สือ่สารมวลชนมกัเปนท่ีมาหลกัของขอมลูขาวสารทางการเมืองสําหรับกลุมเยาวชน   
2) สือ่สารมวลชนทีม่อีทิธิพลตอการเรียนรูทางการเมืองของประชาชน ไดแก หนังสือพิมพและโทรทัศน ซึง่หนวยตวัแทน
ของการกลอมเกลาทางการเมืองดงักลาวน้ี มกัจะมีอทิธพิลกบัประชาชนอยางหลากหลายท้ังดานอายุและสถานภาพ
ทางสงัคม   3) สือ่สารมวลชนมกัจะมอีทิธพิลตอความคดิเหน็ทางการเมืองและยังทาํใหรูสกึมสีมรรถภาพเพ่ิมขึน้ดวย 
ซึง่สอดคลองกับความคดิเหน็ของ พรศกัดิ ์ ผองแผว และสายทิพย  สคุตพินัธ (2526, 23) ทีเ่คยนาํเสนอไววา ในสงัคม
สมัยใหม จะมีการแพรกระจายของขาวสารทางการเมืองและขาวสารอื่นๆ ไดอยางรวดเร็ว  เนื่องจากความกาวหนา
ดานการส่ือสาร    ดังน้ัน สื่อสารมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญในการกระจายขาวสาร รวมท้ังพรอมๆ กันน้ัน ยังมีบทบาท
ในการสงผานคานิยม ความเช่ือท่ีสาํคัญๆ ในสังคมท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม  อกีท้ังยังสามารถสรางความรูสกึ
ทางอารมณที่จะมีอิทธิพลตอการวางรูปแบบความเชื่อในทางการเมืองไดอีกดวย และยังเปนไปในทํานองเดียวกัน    
กบั พฤทธิสาณ  ชมุพล (2531, 88-89) ทีไ่ดใหความเหน็ไววา สาํหรับสงัคมสมยัใหม สือ่สารมวลชนจะเขามามบีทบาท
ในการกลอมเกลาทางการเมืองมากขึ้นเปนลําดับ  ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน   สิ่งเหลานี้จะเปน
ตัวการที่ใหการสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณและปรากฏการณทางการเมือง    นอกจากน้ัน พฤทธิสาณ  ชุมพล ยังได    
ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสารมวลชนตอการกลอมเกลาทางการเมืองไวเปน 5 ประการสําคัญ อันไดแก 
      1.1 สือ่สารมวลชนจะเปนผูสงทอดขาวสารทางการเมือง ซึง่เกิดข้ึนจากตัวแทนในการกลอมเกลาทางการ
เมืองอ่ืนๆ   มใิชเกิดข้ึนจากตัวของมันเอง   อาทิ จากผูนําทางการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ หรือกลุมทุติยภูมอิื่นๆ เปนตน      
       1.2 สือ่สารมวลชน โดยตัวของมนัเองแลว มไิดทาํหนาทีใ่หขาวสารหรอืถายทอดทศันคตทิางการเมอืงมากนกั           
ซึ่งในความเปนจริงแลว เนื้อหาทางการเมืองในสื่อสารมวลชนมีจํานวนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาในดานอื่นๆ 
อาทิ การฆาตกรรม กีฬา และสังคม เปนตน
      1.3 สือ่สารมวลชนมไิดมอีทิธิพลตอประชาชนโดยตรง หากแตโดยผานผูนาํทางความคดิเห็น (Opinion 
Leaders) คือ คนจําพวกหน่ึงท่ีใหความสนใจกับขาวสารทางสื่อมวลชนมากเปนพิเศษ ไมวาจะเปนครู ผูนําชุมชน 
แลวจึงจะเปนผูถายทอดเน้ือหาไปใหกับผูอื่นอีกทีหน่ึง  ดังน้ัน ผูนําทางความคิดเห็นเหลาน้ี จึงมีความสําคัญมาก 
เพราะจะมีอิทธิพลตอกลุมเพื่อนที่มีสถานภาพทางสังคมที่คลายคลึงกัน  เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน และบุคคล               
ในครอบครัว  ดังนั้น จึงกลาวไดวา สื่อสารมวลชนตองอาศัยครอบครัวและกลุมเพื่อนอีกทีหนึ่งในการกลอมเกลา
ทางการเมือง และแนนอนที่สุดเนื้อหาของขาวสาร ก็จะตองถูกตีความและแปรสภาพกอนที่จะถูกถายทอด
       1.4 บุคคลจะรับขาวสารจากส่ือสารมวลชนและตีความภายใตบริบทหรือเง่ือนไขทางสังคมในชีวิตจริง 
โดยที่ตําแหนงแหงที่ในทางสังคม จะเปนตัวกําหนดวาเขาจะไดรับขาวสารอะไรบาง และยังมีอิทธิพลตอการตีความ
และตอปฏิกิริยาตอบสนองดวย   
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   1.5 บุคคลมีแนวโนมที่จะใชสื่อสารมวลชน เพื่อตอกยํ้าทาทีทางการเมืองที่มีอยูเดิมกอนแลว มากกวา
ทีจ่ะสรางทาทใีหมๆ  ขึน้มา ทัง้นีเ้พราะคนเรามักใหความสนใจกบัขาวสารทีเ่ขาเหน็ดวยอยูแลว มากกกวาทีไ่มเหน็ดวย 
  จากขอสงัเกตเก่ียวกับบทบาทของส่ือสารมวลชนตอการกลอมเกลาทางการเมือง ดงัทีไ่ดนาํเสนอไปขางตนนี้  
ผลของการวิจัยเก่ียวกับตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองในคร้ังน้ี  ยอมที่จะนํามาใชยืนยันเปนหลักฐาน          
ในเชิงประจักษไดวา ขอสังเกตประการที่ 3 ขางตน ไมเปนความจริงอีกตอไป เพราะกลุมตัวอยางไดยืนยันดวยตนเอง
จากขอคําถามที่วา “ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณของบานเมือง จากสื่อสารมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ 
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ฯลฯ บอยเพียงใด”   ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งน้ี ยืนยันวา ประชาชนไทยไดรับ             
การกลอมเกลาทางการเมืองจากสื่อสารมวลชน มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแทนของการกลอมเกลาทางการ
เมืองในประเภทอื่นๆ   
  และเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของขอคําถามแลว ก็ยอมที่จะยืนยันไดวา ในปจจุบันน้ี ที่วิทยาการดานการ
สื่อสารมวลชน สามารถเขาถึงประชาชนไทย (กลุมตัวอยางแตละคน) ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง  ดังน้ัน 
ประชาชนไทยแตละคน จึงเปนผูที่ไดรับขอมูลขาวสารทางการเมืองโดยตรงดวยตนเอง มิใชโดยผานทางผูนําทาง     
ความคิดเห็น (Opinion Leaders) เหมือนแตกอน ดังเชนที่ พฤทธิสาณ   ชุมพล ไดนําเสนอไวกอนหนา     
  แตหากเมือ่ประชาชนไทยไดรบัขอมลูขาวสารทางการเมืองมาจากส่ือสารมวลชนแลว  ในภายหลงัอาจจะถกู
หนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองในประเภทอืน่ๆ  แสดงบทบาททบัซอน จนทาํใหเกดิเปนความโนมเอยีง
ทางการเมืองในประการใดขึ้นมา นั่นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
  ในทางตรงกันขาม หนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมือง คือ “โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา”          
มีระดับความถี่ในการใหการกลอมเกลาทางการเมืองกับประชาชนไทย นอยที่สุด (ตารางท่ี 1)   ซึ่งก็สอดคลองกับ    
ผลการศึกษาเม่ือจําแนกตามลักษณะของพ้ืนท่ี และยังสอดคลองกบัผลของการศึกษาเม่ือจําแนกตามภูมภิาค คอื ภาคเหนอื 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต    โดยยกเวนเฉพาะพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร เทานั้น  ที่พบวา        
“การมีประสบการณทางการเมืองโดยตรง” อยูในลําดับสุดทาย  แตแมกระน้ัน “โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา”             
ก็อยูในลําดับรองสุดทาย อยูดี   
  สาเหตทุีผ่ลของการศกึษาเปนเชนนี ้ที ่“โรงเรยีนหรือสถาบนัการศกึษา” อยูในลําดบัสดุทาย นาจะเปนเพราะ
วา กลุมตัวอยางซึ่งถูกคัดเลือกมาตอบแบบสํารวจ อยูในชวงอายุระหวาง 20-49 ป ในสัดสวนถึงรอยละ 75.8               
รวมทั้งในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยไดมุ งเก็บรวบรวมขอมูลกับ                  
กลุมตัวอยางโดยทั่วไปในหลากหลายอาชีพ   ซึ่งมิไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับกลุมนักเรียน-นักศึกษา ที่ยังคงอยู
ในระบบโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  อยางไรก็ดี หลังจากท่ีไดทําการประมวลผลขอมูลแลว  พบวา นักเรียน-
นักศึกษาไดถูกคัดเลือกมาเพียงแครอยละ 8.3 เทานั้น   ดังนั้น แมวาในความเปนจริงกับขอคําถามที่มีเนื้อหาวา      
“ทานไดรบัขอมูลขาวสารเก่ียวกบัเหตุการณของบานเมืองจากโรงเรยีนทีท่านเรียนอยู (หรือเคยเรยีนอยู) บอยเพียงใด”   
กลุมตัวอยาง (ที่มิใชนักเรียน-นักศึกษา) จะเคยไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองโดยผานโรงเรียนหรือสถาบัน           
การศึกษามาอยางเขมขนในระดับหนึ่งแลวก็ตาม  ดังเชนที่ผลงานวิจัยของ ปรีชา  ธรรมวินทร (2532) ไดเคยยืนยัน
ปรากฏการณเชนนี้ไว  แตกลุมตัวอยางก็อาจลืมเลือนปรากฏการณนั้นๆ ไปแลว  จึงทําใหเลือกตอบในคําถามขอนี้   
ในระดับที่เมื่อมองในภาพรวมแลว อยูในลําดับสุดทาย นั่นเอง
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  2. การอภิปรายผลดานวิธีการของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย
          จากผลของการศึกษาท่ีพบวา เมือ่พจิารณาในภาพรวมระดับประเทศ ประชาชนไทย ไดรบัการกลอมเกลา
ทางการเมอืงดวยวิธกีาร คอื การเชือ่มโยงจากคานยิมของคนสวนใหญในสังคม มากท่ีสดุ (ตารางท่ี 2)   ซึง่กส็อดคลอง
กบัผลการศกึษาเมือ่จําแนกตามลกัษณะของพืน้ที ่และยงัสอดคลองกบัผลของการศกึษาเม่ือจาํแนกตามภมูภิาค อกีดวย
        “การเชื่อมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม” หมายถึง การที่บุคคลจะเชื่อมโยงจากระบบความเชื่อ
หรือคานิยมของคนสวนใหญในสังคม โดยนํามาพัฒนาเปนระบบความเชื่อโดยทั่วไปของตนเองขึ้นมา  ซึ่ง Langton 
(1969, 4, 10) กลาวถึงประเด็นนี้ไววา จะทําใหคนแตละคนไดเรียนรูถึงรูปแบบของความสัมพันธระหวางตนเอง         
กับการเมืองใหเหมาะสมได   ซึ่ง กนลา  ขันทปราบ (2527,  68) ไดกลาวลงลึกไปอยางเฉพาะเจาะจง  ดวยการเนน
วาการกลอมเกลาทางการเมือง เปนการถายทอดแนวทางการปฏิบตักิจิกรรมทางการเมอืงทีต่องสอดคลองกับคานิยม
และวฒันธรรมทางการเมอืงของสงัคมในขณะนัน้    ดงันัน้ ในแงนี ้การกลอมเกลาทางการเมอืงจึงมหีนาท่ีในการสราง 
(Create)  แปรรูป (Transforms) หรือเปลี่ยนแปลงแกไข  และธํารงรักษาไว (Maintains) ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมือง
ของชาติ นั่นเอง  
  ดังนั้น  ผลของการศึกษาในครั้งนี้  จึงเปนไปในทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ  เพ็ญศรี  จุลกาญจน 
(2541)  ที่ไดพยายามอธิบายเร่ืองการผลิตซ้ําอุดมการณเก่ียวกับบทบาทและสถานภาพของหญิงและชายในสังคม
ไทยภาคเหนือ  รวมทั้งผลการศึกษาของ ไพบูลย  โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ (2555) ที่ไดศึกษาเร่ืองการผลิตซํ้าอุดมการณ      
ชายเปนใหญภายในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนแตจิ๋วในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงกลอมเด็ก  ซึ่งงาน
วิจัยทั้งสองฉบับนี้ ไดกลาวถึง การถายทอดคานิยมเรื่องชายเปนใหญ (Patriarchy Ideology) ของคนไทยบางกลุมไว
อยางชัดเจน  ดังนั้น ในทางการเมืองก็เฉกเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่องธรรมดาที่การกลอมเกลาทางการเมือง ก็ยอมที่จะ
ตองคํานึงถึงการเชื่อมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม ไวเปนประการสําคัญดวย   แตคานิยมดังกลาวถึงนี้ 
กจ็ะตองสอดคลองกบัหลกัการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทานัน้  ซึง่คานยิมเรือ่งชายเปนใหญดงัทีน่าํ
เสนอไวขางตนนี้ เปนเรื่องที่ไมถูกตองเหมาะสมอยางแนนอน ในประเด็นนี้ นิธิ  เอียวศรีวงศ (2550) ไดเคยกลาวสรุป
วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทยปจจุบันไวเปน 8 ประเด็นท่ีนาสนใจ ซึ่งดูเหมือนวาสวนใหญ       
ยังมีลักษณะท่ีขัดแยงกับหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังท่ีกําลังอภิปรายอยูนี้   อันไดแก 1)        
เช่ือในสทิธิเสรีภาพของระบอบประชาธิปไตยแตเปนสิทธิเสรีภาพท่ีไมเสมอภาค  2) ยอมรบัเอาคติเร่ือง “รกัความสงบ
เรียบรอย” (Peace and Order) มาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  3) มีความเชื่อใน “อาญาสิทธิ์” อันเปนอํานาจ
ที่คนในสังคมเห็นวาชอบธรรมทางกฎหมาย แตไมยอมรับอํานาจอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลายได  4) มีโลกทัศนใน
ลักษณะ “นานาชาตินิยม” คือใชมาตรฐานของตางชาติมาเปรียบเทียบกับปรากฏการณที่เกิดข้ึนในสังคมไทย   5)       
มีความเชื่อเร่ืองความไพบูลยทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายสําคัญในเรื่องของการปกครอง ซึ่งเนนเฉพาะแตในเรื่อง     
ทางวัตถุเทาน้ัน  6) มีความ “รักชาติ” เปนอยางมาก แตก็ตั้งอยูบนความหมายท่ีคับแคบในแงของศาสนา ภาษา 
ชาติพันธุ และความภักดี   7) มีความเชื่อในเรื่องเหตุผลที่ตั้งอยูบนหลักการของวิทยาศาสตร ซึ่งเปนความสัมพันธ    
เชิงวัตถุและกลไก แตไมคิดถึงเหตุผลในเชิงวัฒนธรรม หรือในเชิงสังคม    และ 8) มีความเชื่อวาเทคโนโลยีสมัยใหม
สามารถแกไขปญหาทั้งปวงได และเปนเพียงสิ่งเดียวเทานั้น ที่สามารถแกไขปญหาไดทุกอยาง
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  อยางไรก็ด ีสาํหรับการปลูกฝงคานิยมและวถิชีวีติประชาธปิไตยใหกบัประชาชนไทย นอกจากจะตองเคารพ
ในหลกัการสาํคัญของประชาธปิไตยแลว กค็วรจะตองปฏบิตัติามแนวคดิท่ี ดษุฎ ี สทุธปรียาศรี และวรรณา  ปรูณโชติ 
(2540) ไดเคยนําเสนอไววา หนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองจะตองรวมมือกันใหการกลอมเกลาทาง  
การเมืองอยางตอเน่ือง และนอกจากน้ันยังจะตองสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกท่ีเปนไป  
อยางรวดเร็วไดดวย 

สรุป
  ประชาชนไทย ไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมือง คือ 
สื่อสารมวลชน มากท่ีสุด ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนกตามลักษณะของพื้นที่ และผลของการศึกษา     
เมื่อจําแนกตามภูมิภาค   จากนั้น เมื่อเปรียบเทียบการใหการกลอมเกลาทางการเมืองดวยวิธีการตางๆ ก็พบวา         
การเชื่อมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม มีระดับมากที่สุด ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนก        
ตามลักษณะของพื้นที่ และยังสอดคลองกับผลของการศึกษาเมื่อจําแนกตามภูมิภาค อีกดวย 
  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
  1.  เน่ืองจากผลของการวิจยั พบวา ตวัแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองทีม่คีวามถีม่ากท่ีสดุ คอื สือ่สาร
มวลชน  ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐควรจะใหความสําคัญเปนพิเศษกับการกํากับดูแลทางดานคุณภาพของเน้ือหา          
ทีส่ือ่สารมวลชนไดทาํหนาทีใ่หการกลอมเกลาทางการเมือง   โดยเฉพาะกบักลุมโทรทัศนในระบบเคเบ้ิลทวีแีละฟรีทวีี
ผานดาวเทียม  ใหนําเสนอเน้ือหาสาระที่สอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย     
ทรงเปนประมุข เทานั้น   
  2.  เน่ืองจากผลของการวิจัย พบวา ประชาชนไทยไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองดวยวิธีการ คือ                 
การเช่ือมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคมมากทีส่ดุ  ดงันัน้ ประชาชนไทยทกุๆ คนจะตองรวมมือกนั    สรางสรรค 
กลัน่กรอง และถายทอดเฉพาะคานยิมทีพ่งึประสงค สาํหรับการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันม ี พระมหากษตัริย
ทรงเปนประมุข เทาน้ัน ใหกับเยาวชนรุนใหมของชาติ    รวมทั้งหนวยงานภาครัฐยอมจะตองมีหนาท่ีโดยตรง                   
ในการสราง แปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงแกไข และธํารงรักษาไวซึ่งคานิยมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทาง  การเมืองของ
ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทานั้น
  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
  1. ควรมกีารศึกษาถึงบทบาทของสือ่สารมวลชนในฐานะตวัแทนของการกลอมเกลาทางการเมือง ทัง้ในแง
ของประเภท เนื้อหาสาระ กระบวนการ ผลลัพธที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการแสดงบทบาทของสื่อสาร
มวลชนในอุดมคติตอการกลอมเกลาทางการเมือง 
  2. ควรมกีารศึกษาในลักษณะของการวิจยัและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
(โปรแกรมการฝกอบรม) สําหรับการพัฒนาคุณภาพของประชาชนไทยใหสอดคลองกับระบอบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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  3.  ควรมีการศึกษาถึงคานิยมที่พึงประสงคของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน รวมท้ัง
แนวทางที่จะนําเอาคานิยมดังกลาวมาพัฒนาใหเกิดขึ้นกับประชาชนไทยแบบเบ็ดเสร็จและเรงรัด
  4. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตางๆ ที่มีอิทธิพลหรือมี             
ความสมัพนัธกบัความโนมเอียงทางการเมืองของแตละบุคคล และเชือ่มโยงไปยงัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชน
ไทยในภาพรวมระดับประเทศและระดับภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ
กรุงเทพมหานคร     
  5. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใชระเบียบวิธวีจิยัประเภทอืน่  นอกเหนอืจากการสาํรวจดวยแบบสอบถาม
และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา ที่ถูกนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้   เพื่อคนหาคําตอบของเรื่องหนวยตัวแทน    
และวิธีการของการกลอมเกลาทางการเมืองในเชิงลึก อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาพัฒนาการ การวิจัย           
เชิงทดลอง การหาความสัมพันธ การหาความมีอิทธิพล ฯลฯ
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาในการเรียนรายวิชาจิตวิญญาณของ
การเปนผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการของนักศึกษา 2) เพ่ือทดลองและประเมินการใชสื่อการเรียน      
การสอนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการเปนผูประกอบการในรายวิชาจิตวิญญาณของการ                  
เปนผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการ  และ 3) เพ่ือวิเคราะหสือ่การเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกับการสงเสริม
การเรยีนรูดานการเปนผูประกอบการ  กลุมตัวอยางเปนอาจารยผูสอนรายวิชาจติวิญญาณของการเปนผูประกอบการ 
และรายวิชาการประกอบการ จํานวน 3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิญญาณของการ                   
เปนผูประกอบการ และรายวชิาการประกอบการ ภาคการศกึษาที ่2/2556  มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน จาํนวน 118 คน 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญิงศกึษาอยูระดับปรญิญาตรี  ชัน้ปที ่1 คณะศิลปศาสตร 
และมคีะแนนเฉลีย่สะสม 2.50 - 3.00 นกัศกึษามปีญหาการเรยีนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยปญหาอันดับ
แรก คือ ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานผูเรียน  ผลการทดลอง
และประเมินการใชสื่อการเรียนการสอน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นวา สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม                         
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายการพบวา อยูในระดับมากทุกสื่อ อันดับแรกมีคาเฉลี่ยเทากัน 
3 รายการ คือ เกม Mini Market  กิจกรรมแผนการเงิน กิจกรรมสมุดโนต รองลงมา คือ แผนการผลิต สื่อ VDO และ
วิทยากรมาบรรยาย  ตามลําดับ  ผลการวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรูดาน         
การเปนผูประกอบการ  ผูวิจัยสามารถสรุปสื่อที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปน
ผูประกอบการและการประกอบการ ไดเปน 3  กลุมดังนี้ คือ1) สื่อที่กระตุนความคิดสรางสรรคและนําไปสูการเรียนรู
เกีย่วกับการเปนผูประกอบการ ประกอบดวย เกมรอยลกูปด  แบบสอบถาม PEC  กจิกรรมสมุดโนต  กจิกรรมแผนการเงิน 
และรายงานเด่ียว 2) สื่อที่สามารถถายทอดเนื้อหาไดดี ประกอบดวยสื่อ  VDO  เกม Mini Market  วิทยากรบรรยาย 
และกรณีศึกษาและ  3) สื่อที่สามารถทําใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสวนรวมในการทํางานมากที่สุด 
ประกอบดวยสื่อแผนการผลิต  และงานกลุม

การศึกษารูปแบบการใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดานการเปนผูประกอบการ
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คําสําคัญ
  สื่อการเรียนการสอน   การเปนผูประกอบการ   

Abstract
  The purposes of the research seemed to investigate (1) current conditions and problems in learning 
in the course of the spirit of being entrepreneurs of the students, (2) to test and evaluate the use of teaching 
and Learning Materials forms to promote learning about entrepreneurship. Courses in the spirit of an 
entrepreneur and entrepreneurship courses (3) analysis of learning and teaching appropriate to promote 
learning in entrepreneurship. The samples of the research were 3 lecturers of the course of the spirit           
of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs, and 118  the students who registered in the 
course of the spirit of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs in The Far Eastern             
University semester 2/2013. 
  The findings of the research indicated that; most samples of the research were females studying 
in the first year in the faculty of Liberal Arts with grade averages 2.50 - 3.00. On the whole, the students 
met problems in learning at the middle level. It can be found that learning environment seemed to be the 
first problem, and teaching and learning styles and the students seemed to be the second and the third 
problems. Results and assessment of learning and teaching, it can be said that the students had the 
opinions at the high level. When each side of all sides was considered, it was found that the students had 
the opinions in terms of teaching and learning styles at the high level in all materials. The first rank of the 
materials contained 3 items at the same level; that is mini market, financial plan, and note book. In addition, 
production plan, VDO, and narrators seemed to be the second, the third, and the fourth rank respectively. 
The materials were divided into 3 types: materials stimulating creative thinking to order to apply to learning 
being entrepreneurs, materials that can help lecturers to pass on knowledge very well, and materials 
helping the students to share opinions and to participate in working.
  The analysis of learning and teaching appropriate to promote learning in entrepreneurship for 
teaching and learning in the course of the spirit of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs 
can be divided into 3 types as follows; 1)Materials stimulating creative thinking to order to apply to learning 
being entrepreneurs contained threading beads games, questionnaires, PEC, activities of note books, 
activities of financial plans, and individual works. 2 Materials that can help lecturers to pass on knowledge 
very well consisted of VDO, mini market games, narrators. 3) Materials helping the students to share 
opinions and to participate in working contained materials, production plans, and group works.

Keywords
  Teaching and Learning Materials,   Entrepreneurship



21
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

บทนํา
  ตามแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 - 2559 กระทรวงศกึษาธิการมุงเนน
พฒันาคณุภาพการศึกษา และสรางโอกาสทางการศกึษาใหคนไทยทุกกลุม ทกุวัยไดเรยีนรูตลอดชวีติ มคีณุภาพ และ
มีความพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป.)  ปจจุบันการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  หมวด 4 แนว              
การจัดการศึกษามาตราที่ 22  ไดกําหนดวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู       
และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตราท่ี 24 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ         
ผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด และการประยุกตความรูมาใชจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู (สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546) การจัดการศึกษาไทยมีระบบการบริหารเปนระบบราชการท่ีเปนสวนหนึ่งของ
ระบบบรหิารราชการแผนดินแบงออกเปนการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยมีหนวยงานตางๆ 
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของประเทศซึ่งยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคคล สังคมและประเทศในปจจุบันที่
ตองเผชิญกับกระแสความคาดหวังของสังคมท่ีจะใหการศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนใหพรอมสาํหรบัการแขงขัน
ในสังคมโลกดวยแลว กย็ิง่เห็นสภาพความสับสน ความลมเหลว และความลาหลังท่ีเปนปญหาของการศึกษามากข้ึน 
และวิกฤตท่ีสาํคญัของการศึกษา คอื วกิฤตของผูเรยีน กลาวคือ ผูเรยีนมีความทุกขเนือ่งจากเน้ือหาท่ีเรยีนไมสอดคลอง
กับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน ตองจําใจเรียนสิ่งท่ีไกลตัว ตองสรางจินตนาการดวยความยากลําบาก และ            
ตองทองจําตลอดเวลา ขาดการเช่ือมโยงความรูทีไ่ดจากการเรียนมาใชปฏิบตัใินชีวติประจาํวัน ทาํใหเกิดความสบัสน 
ผลท่ีเกิดข้ึน คอื มเีจตคติทางลบตอการเรียน (รุง  แกวแดง, 2541) สาํหรับการศึกษาในระดับอุดมศกึษาเปนการศึกษา
ระดบัทีส่ามตอจากระดบัมธัยมศึกษา  การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของไทยประกอบดวยระดับประกาศนยีบัตร
วชิาชีพชัน้สงู  อนปุรญิญาถงึระดับปรญิญาตร ีโท และเอกโดยมีทัง้รัฐและเอกชนทีจ่ดัการศกึษาในระดบันี ้ หนาทีห่ลัก
ที่นับไดวาเปนหัวใจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตออกไปรับใชประเทศชาติและสังคม ซึ่งแตละ          
สถาบนันอกจากจะตองพิจารณาถึงความตองการในดานกําลงัคนของตลาดแรงงานแลว  ยงัจะตองคํานึงถึงคณุภาพ
ของบณัฑิตอีกดวย  ดงัน้ันในการจัดการเรยีนการสอนซึง่เปนสวนหน่ึงของการบรหิารหลกัสูตรจึงนับไดวาเปนส่ิงสําคัญ  
ถาสถาบันใดสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรไดแลวก็นาจะเช่ือถือไดวาบัณฑิต
ที่จบจากสถาบันนั้นๆ มีคุณภาพตามความตองการของสังคม  ในทางตรงกันขาม ถาสถาบันใดไมอาจจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรแลวก็นาจะสงสัยไดวาบัณฑิตท่ีผลิตออกมาจะมีคุณภาพตาม         
ความตองการของสังคมหรือไม (รุจิร ภูสาระ, 2531, 70) สําหรับปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี    
ในดานผูสอน พบวา  ผูสอนมักมีการสอนแบบบรรยาย มุงเนนการทองจํา เนนภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ              
ขาดทักษะและเทคนิคในการผลิตและใชอุปกรณ สวนในดานผูเรียน พบวา บุคลิกภาพของบัณฑิตยังบกพรองใน     
ดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความอุตสาหะ ความอดทนและความคิดสรางสรรค ขาดทักษะและประสบการณใน    
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การคนควาวิจัย (พันศักดิ์  พลสารัมย, 2545) สวนกระบวนการเรียนการสอน สื่อถือวามีบทบาทสําคัญอยางมาก      
ในการสอนเน่ืองจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ             
ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนไดตรงกับที่ผูสอนตองการ กระบวนการเรียนการสอนมีลักษณะ
เชนเดียวกับกระบวนการสื่อสาร  (Communication Process)  ที่มีการถายทอดเนื้อหาสาระจากฝายสงไปยังฝายรับ
และการสื่อสารที่ดีนั้นควรจะเปนการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งจําเปนตองอาศัยสื่อที่ชวยใหเกิดการสื่อสารกันไดใน 2 
ทศิทางดวย เชน โทรศพัท E-mail  การประชมุ การอภปิราย และการบรรยาย เปนตน แตถาสือ่ทีใ่ชในการติดตอสือ่สารกนั  
ไมอํานวยใหโตตอบกันได ก็จะเกิดการติดตอสื่อสารในลักษณะที่เรียกวาการสื่อสารแบบทางเดียว ซึ่งสื่อที่ใชในการ
ติดตอกันไดแก หนังสือพิมพ  แผนพับ  โปสเตอร  วิทยุ  โทรทัศน  และการบรรยายเปนตนในกระบวนการเรียนการ
สอนระดบัอดุมศึกษาใชการตดิตอสือ่สารทัง้ 2  ลกัษณะควบคูกนัไป ขึน้อยูกบัจดุประสงคการสอน เน้ือหาและวธิกีาร
สอนในแตละครัง้ อยางไรกต็ามการเรียนการสอนทีช่วยสงเสริมใหผูเรยีนไดรบัความรูและประสบการณ  ในสาขาวชิา
ที่เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน  ควรจะมีลักษณะท่ีเปนการส่ือสารแบบสองทาง ไพศาล สุวรรณนอย  (2553)           
ไดจําแนกสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรูเปน 5 รูปแบบ  ไดแก สื่อที่ออกแบบขึ้นเพื่อจุดมุงหมายทาง  
การศึกษา  และสื่อที่มีอยูทั่วไปแลวนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) คน  คือ คนที่ทํางานหรือ
มีความชํานาญงานในแตละสาขาซึ่งมีอยูในวงสังคมทั่วไป คนเหลาน้ีเปน “ผูเช่ียวชาญ” ซึ่งเชิญมาเปนวิทยาการ     
เพื่อเสริมการเรียนรูในแตละดาน เชน ศิลปน นักการเมือง นักธุรกิจ ชางซอมเครื่อง 2) วัสดุ คือ รูปแบบของวัสดุ เชน 
หนังสือ สไลด แผนที่ แผนซีดี หรือสื่อตางๆ ที่เปนทรัพยากรในการเรียนการสอน 3) อาคารสถานที่ หมายถึง ตัวตึก    
ที่วาง สิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลเก่ียวกับทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ ที่กลาวมาแลว และมีผลกับผูเรียนดวยสถานท่ีสําคัญใน    
การศกึษาไดแกตกึเรยีน และสถานท่ีทีอ่อกแบบมาเพือ่การเรยีนการสอนโดยรวม เชน หองสมุด หอประชมุ  สวนสถานที่
ตางๆ ในชุมชนก็สามารถประยุกตใหเปนสื่อการเรียนการสอนได เชน โรงงาน ตลาด  สถานที่ทางประวัติศาสตร เชน 
พพิธิภัณฑ เปนตน 4) เครือ่งมอืและอปุกรณ  เปนทรัพยากรทางการเรียนรูเพ่ือชวยในการผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากร
อืน่ๆ สวนมากมักเปนโสตทัศนูปกรณหรือเคร่ืองมือตางๆ ทีน่าํมาใชประกอบหรอือํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
เชน เครื่องฉายขามศีรษะ  คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เปนตน และ 5) กิจกรรม คือ กิจกรรรมที่ใชในการเรียน
การสอนมักจัดขึ้นเพ่ือรวมกระทํากับทรัพยากรอื่นๆ หรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพ่ือการเรียนการสอน เชน เกม         
การสัมมนา  การจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเหลาน้ีมักมีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีตั้งข้ึนโดยมีการใชวัสดุการเรียนเฉพาะ     

แตละวิชาหรือวิธีการพิเศษในการเรียนการสอน
  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งของประเทศไทยที่มีความมุงมั่นใน           
การจดัการเรยีนการสอนเพ่ือทีจ่ะพัฒนานกัศึกษาใหเปนผูมคีวามรู มจีติสาํนึกและสมรรถนะของความเปนผูประกอบการ    
ที่มีคุณธรรม มีปญญา เพ่ือเปนคนท่ีสมบูรณ เปนกําลังของชาติใหมีคุณภาพตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแหงชาติ และในปการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
รายวิชาการประกอบการไดปรับปรุงเน้ือหาและช่ือรายวิชาเปนวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการเพ่ือ              
ใหเหมาะสมกบัสถานการณปจจบุนั    ซึง่รายวิชานีจ้ดัอยูในหมวดศกึษาท่ัวไป นกัศกึษาทุกคนในสถาบนัตองลงทะเบยีน
เรียน ดวยสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษา  ศึกษารูปแบบการใชสื่อ             
การเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานการเปนผูประกอบการและหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือสงเสริมความรู
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ดานการเปนผูประกอบการของนักศึกษาอันจะนําไปสูการเปนนักศึกษาตามอัตลักษณผูเรียนของมหาวิทยาลัย          
ฟารอสีเทอรน  คอื  มคีณุลักษณะของการเปนผูประกอบการท่ีมคีวามซือ่สตัย รูผดิชอบช่ัวดี ยดึมัน่ในความถูกตองเท่ียงธรรม 
รวมท้ังนําผลท่ีไดจากการศึกษาในครัง้น้ี  เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
จิตวิญญาณการเปนผูประกอบการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนสังคมและ   
ตลาดแรงงาน ตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการเรียนรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ
และรายวิชาการประกอบการของนักศึกษา
  2. เพื่อทดลองและประเมินการใชสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดานการเปนผูประกอบการ ในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการ
  3. เพื่อวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรูดานการประกอบการ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   แบงเปน 2 กลุม คือ อาจารยผูสอนรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ และรายวิชาการ
ประกอบการ จํานวน 3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ และ
รายวิชาการประกอบการทุกกลุม  ภาคการศึกษาที่  2/2556  จํานวน 171 คน กําหนดขนาดตัวอยาง โดยการเปด
ตารางสําเร็จรูปของ Krejicie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรอืที่คาความคลาดเคลื่อน 5% (คา  = 0.05) 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 118 คน เม่ือไดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรแลวคํานวณสัดสวนของกลุมตัวอยาง
แยกตามกลุมผูเรียนตามสูตรของ Krejicie & Morgan (1970 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2548, 51)
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

    
1   11 
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  3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
   3.1 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาในการเรยีนรายวชิาจติวญิญาณของการเปนผูประกอบการ
และรายวิชาการประกอบการของนักศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม
   3.2 ขัน้ตอนท่ี 2 สราง คดัเลือกส่ือการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมความรูดานการเปนผูประกอบการจาก
การสังเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 1
   3.3 ขั้นตอนท่ี 3 นําส่ือการเรียนการสอนไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา                 
จิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการ ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 และประเมินผล           
โดยใชแบบสอบถาม
         3.4 ขัน้ตอนท่ี 4 วเิคราะหสือ่การเรียนการสอนเพ่ือสงเสรมิความรูดานการเปนผูประกอบการจากอาจารย
ผูสอนโดยการสนทนากลุมไดรูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความรูดานการเปน                 
ผูประกอบการ
  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

 

   
1    

 
2.    

  
3.     

 
4.    

 

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิจัยสภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอน
   ประเด็นดานผูเรียนพบวา ผูเรียนมีสมาธิในการเรียนนอย ออนไหวตอสิ่งรอบขางที่รบกวนเร็ว ถาการ
จัดการเรียนการสอนเปนการบรรยายเนื้อหา นักศึกษาใหความสนใจไมนาน ขาดความกระตือรือรนและความใสใจ
ในการเรยีน ในการทํางานยังขาดการวางแผน ขาดทกัษะในการคิด  การสรปุความประเดน็  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
กลุมไมเพยีงพอ (เวลา 1.30 ชัว่โมง) คอื จดักจิกรรมไดแตเวลาไมพอในการสรปุกจิกรรม  ตองไปสรุปในคาบเรียนตอไป
ทําใหขาดความตอเนื่องในเนื้อหา และกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนเวลาที่เขาฟงบรรยายจากวิทยากร
นักศึกษายังขาดความตั้งใจ ไมกลาแสดงออก (ไมกลาซักถาม) และประเด็นดานสภาพแวดลอมในการเรียน                    
พบวานักศึกษามจีาํนวนนอยทาํใหบรรยากาศในการเรยีนขาดแรงจูงใจ ไมสนกุ การทํากิจกรรมกลุมไมสามารถนําไป
รวมกับกลุมอื่นไดเพราะเวลาไมตรงกัน 
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  2. ผลการวเิคราะหสภาพปญหาในการเรยีนของนักศึกษารายวิชาจิตวญิาณของการเปนผูประกอบการ
และรายวิชาการประกอบการ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
        กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  ศึกษาอยูระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะคณะศิลปศาสตรและ  
มีคะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 - 3.00 นักศึกษามีปญหาในการเรียนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยพบวาปญหา
อันดับแรก คือ ดานสภาพแวดลอม รองลงมา คือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานผูเรียน
          2.1  สภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในดานสภาพแวดลอม
      พบวา นักศึกษามีปญหา อันดับแรก คือ จํานวนที่นั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร
ตอจํานวนนักศึกษาไมเพียงพอ รองลงมา คอื จาํนวนท่ีจอดรถไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ขาดการประชาสัมพันธ
ขาวสารของสถาบัน มสีือ่การสอนไมเพียงพอตอจาํนวนนกัศึกษา แสงสวางและการถายเทของอากาศในหองเรียนไม
เพียงพอ
   2.2 สภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษา ในดานการจัดการเรียนการสอน
                  พบวา นักศึกษามีปญหา อันดับแรก คือ ภาระงานท่ีมอบหมายไมเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต        
ที่เรียน รองลงมา คือ เวลาในการจัดกิจกรรมกลุมนอยเกินไป  และการวัดและประเมินผลขาดความหลากหลาย 
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยายนอยเกินไป 
           2.3 สภาพปญหาในการเรียนของนักศึกษา ในดานผูเรียน
                  พบวา นักศึกษามีปญหา อันดับแรก คือ การเดินทางมาเรียนไมสะดวกและผูเรียนขาดทักษะและ
ประสบการณในการทํางาน รองลงมา คอืขาดการวางแผนในการเรยีนและขาดการคนควาขอมูลเพ่ิมเติมและมปีญหา
ในการปรับตัวเขากับเพื่อน รวมทั้งผูเรียนมีภาระครอบครัวซึ่งสงผลกระทบตอการเรียน
  3. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาตอสือ่การเรยีนการสอนในรายวชิารายวชิาจติวญิญาณของการเปน  
ผูประกอบการและรายวิชาการประกอบการ

   
1 VDO   

 
 

2    
 

3  PEC  
 

 
4  Mini Market   
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5    

 
6   

 
7        

  
 

8         
  

 
9   

   
 

10   
   

 
11    

  

  4. การวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนที่สงเสริมความรูดานการเปนผูประกอบการ
   ผูวจิยัสามารถสรุปส่ือท่ีจะใชในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบ
การและการประกอบการไดเปน 3 กลุมดังนี้
   4.1 สือ่ทีก่ระตุนความคดิสรางสรรคและนําไปสูการเรียนรูเกีย่วกับการเปนผูประกอบการ  ประกอบดวย 
เกมรอยลูกปด  แบบสอบถาม PEC  กจิกรรมสมุดโนต  กิจกรรมแผนการเงิน และรายงานเด่ียว 
   4.2 สื่อท่ีสามารถถายทอดเน้ือหาไดดี ประกอบดวย สื่อ VDO เกม Mini Market วิทยากรบรรยาย       
และกรณีศึกษา
   4.3 สื่อที่สามารถทําใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสวนรวมในการทํางานมากที่สุด  ไดแก 
กิจกรรมแผนการผลิต  และรายงานกลุม
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปญหาในการเรียน  ดานผูเรยีนพบวา  อนัดบัแรก คอื การเดนิทางมาเรยีนไมสะดวกและผูเรียนขาดทกัษะ
และประสบการณในการทํางาน รองลงมา คือ ผูเรียนขาดการวางแผนในการเรียนและผูเรียนขาดการคนควาขอมูล   
เพ่ิมเติมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธศักด์ิ พลสารัมย (2545) ที่พบวา ดานผูเรียนบุคลิกภาพของบัณฑิตยัง
บกพรองในดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ความอุตสาหะ  ความอดทน และความคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดทักษะและ
ประสบการณในการคนควาวิจัย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของของ วิชิต สุรัตนเรืองชัย ฉลองทับศีร ลัดดาศุขปรีดี  
มนตรี แยมกสิกร  อนงค วิเศษณสุวรรณ  สุจินดา  มวงมี ปริญญา ทองศร อาพันธชนิต  เจนจิต และระพินทร               
ฉายวิมล (2549) ที่พบวา นิสิตไมมีความพรอม ขาดความมุงมั่นในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความอดทน      
ขาดระเบียบวินัย ไมกลาแสดงออก ไมตรงตอเวลา
  2.  ปญหาในการเรียน  ดานสภาพแวดลอม  พบวา  อนัดบัแรกคอื จาํนวนทีน่ัง่รับประทานอาหารในโรงอาหาร
ตอจาํนวนนักศึกษาไมเพียงพอ รองลงมาจํานวนที่จอดรถไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา สื่อการสอนไมเพียงพอตอ
จาํนวนนักศึกษา แสงสวางและการถายเทของอากาศในหองเรยีนไมเพียงพอและส่ือการสอนไมเหมาะสมกับเนือ้หาซึง่ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ  พันธศักดิ์พล สารัมย (2545) ที่พบวา  ปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ในดานวัสดุอุปกรณ  พบปญหาไดแก  หองสมุดไมทนัสมยั ไมสามารถท่ีจะเปนคลงัแหงความรูที่เพียงพอท่ีคณาจารย      
จะหาความรูเพ่ิมได ตําราอันเปนส่ือการสอนหลักในปจจุบันจํานวนมากมีคุณภาพต่ํา ขาดวัสดุอุปกรณการศึกษา       
ที่เหมาะสมที่จําเปนและทันสมัย
  3. สื่อการเรียนการสอน เกมรอยลูกปด แบบสอบถาม PEC กิจกรรมสมุดโนต กิจกรรมแผนการเงินและ           
งานเด่ียว เปนส่ือท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู สามารถถายทอดเน้ือหารายวิชาท่ีเรียนไดด ีกระตุนความคิด
สรางสรรคทําใหผูเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลายและนําไปสูการเรียนรูเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ  สอดคลอง        
กบัแนวคดิของประภาวลัย  แพรวานชิยย (2543, 39-40) ในประเดน็องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน เพื่อใหรูปแบบการเรียนการสอนบรรลุ  
จุดประสงค
  4. สื่อการเรียนการสอนแผนการผลิตและงานกลุม  เปนสื่อท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และกลุม และทาํใหไดทาํงานรวมกบัผูอืน่   กระตุนใหผูเรียนเกดิกระบวนการคดิ และชวยใหผูเรียนไดขอสรปุในเน้ือหา
ทีถ่กูตอง  เนือ่งจากเกิดกระบวนการแลกเปลีย่นความคิดจากสมาชกิในกลุม สอดคลองกับแนวคดิของ  อาภรณ  ใจเทีย่ง 
(2550, 121)  ในประเด็นที่วา  วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไดแก 1) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและ      
ฝกทักษะกระบวนการกลุม  ไดฝกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 2) เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะการคิดคนควา  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะการคิดสรางสรรค  การแกปญหา  การตัดสินใจ  
ฯลฯ 3) เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะทางสังคม  การอยูรวมกับผูอื่น  การมีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น  การเสียสละ  การยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน  การไววางใจ  การเปนผูนํา  ผูตาม ฯลฯ  และสอดคลองกับแนวคิดของ  อาภรณ  ใจเที่ยง (2550, 122) 
ที่กลาววา  องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ ตองคํานึงถึงองคประกอบท่ีทําใหผู เรียนทํางานกลุม                               
มีการพึ่งพาอาศัยกัน  (Positive  Interdependence)  ซึ่งหมายถึง  สมาชิกในกลุมมีเปาหมายรวมกัน  มีสวนรับ            
ความสําเร็จรวมกัน  มีบทบาทหนาที่ทั่วกัน  ทุกคนมีความรูสึกวางานจะสําเร็จไดตองชวยเหลือซึ่งกัน และกัน                  
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มีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดในเชิงสรางสรรค  (Face  to  Face  Promotive  Interaction) สมาชิกกลุมไดทํากิจกรรม
รวมกันอยางใกลชิด  เชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อธิบายความรูใหแกกัน   มกีารถามคาํถาม  ตอบคําถามกนั   และ
สมาชกิทกุคนมคีวามรบัผดิชอบตอตนเอง  ตองานกลุมหรอืไมมากนอยเพียงใด  เชน  การสุมถามสมาชกิในกลุม เปนตน      
มีการฝกทักษะการชวยเหลือกันทํางานและทักษะการทํางานกลุมยอย  (Interdependence  and  Small  Groups  
Skills)  ผูเรียนควรไดฝกทักษะที่จะชวยใหงานกลุมประสบความสําเร็จ  เชน  ทักษะการส่ือสาร  การยอมรับและ      
ชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนัการวจิารณความคิดเหน็  โดยไมวจิารณบคุคล  การแกปญหาความขดัแยง  การใหความชวยเหลือ  
และการเอาใจใสตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน  การทําความรูจักและไววางใจผูอื่น  เปนตนและมีการฝกกระบวนการ
กลุม  (Group  Process)  สมาชิกตองรับผิดชอบตอการทํางานของกลุม  ตองสามารถประเมินการทํางานของกลุม
ไดวา  ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด   เพราะเหตุผลใด   ตองแกไขปญหาที่ใดและอยางไร  เพื่อใหการทํางานกลุม
มีประสิทธิภาพดีกวาเดิม  และเปนการฝกกระบวนการกลุมอยางเปนกระบวนการ  อีกทั้งสอดคลองกับแนวคิดของ 
วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย (ม.ป.ป.) ในประเด็นที่วา  องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) 
ประกอบไปดวย 1) ปญหาการเรียนรูจากการปฏิบัติสรางอยูรอบๆ ปญหา วิธีการแกปญหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของ
บุคคลและกลุม 2) กลุมแกนหลักในการเรียนรูจากการปฏิบัติ คือ กลุมซ่ึงประกอบไปดวยสมาชิก 4 - 8 คน 3) 
กระบวนการถามคําถามและสะทอนกลับ โดยการเนนคําถามที่ถูกตองมากกวาคําตอบที่ถูกตอง 4) การลงมือปฏิบัติ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติจะตองมีอํานาจในการปฏิบัติหรือมั่นใจวาคําแนะนําของสมาชิกจะถูกนําไปใช และ 5) 
วทิยากรกระบวนการ อาจเปนสมาชิกในกลุมหรอืเปนผูทีม่สีวนรวมจากภายนอก วทิยากรกระบวนการเปนส่ิงท่ีสาํคัญ
มาก สามารถชวยในการเรียนรูจากการปฏิบัติได เชน การแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติเปนตน
  5. สือ่ VDO เกม Mini Market วทิยากรบรรยายและกรณีศกึษา เปนสือ่ทีน่กัศกึษาไดปฏบิตัจิรงิ มกีารทํางาน
รวมกนั นาํเสนอแลกเปลีย่นความคิดเหน็ซ่ึงกันและกันภายในกลุมและนอกกลุม ทาํใหนกัศึกษาไดเกิดกระบวนการเรียนรู 
สรางความรูความเขาใจไดดวยตนเอง จดจําเนื้อหาไดนาน ชวยเพ่ิมพูนประสบการณใหแกผูเรียนอีกทั้งทําใหเกิด      
การใฝรูในเร่ืองราวท่ีตองศึกษา สอดคลองกับแนวคิดท่ีวา  ลักษณะเฉพาะของการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action 
Learning) เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางาน คือ การเรียนรูที่มีการนําปญหาในการทํางานมา           
เปนโจทยในการเรียนรู อกีท้ังตองมีการคิดหาวิธใีนการแกปญหาหรือพัฒนางานซ่ึงจะเปนประโยชนทัง้ตอผูเรียนรูเอง
และองคกรดวย เปนการเรียนรูโดยการแลกเปล่ียนประสบการณกบัผูอืน่ (พัฒนาพลังงานทดทนและอนุรกัษพลงังาน, 
ม.ป.ป.) และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วรวรรณ วาณชิยเจรญิชยั (ม.ป.ป.) ทีก่ลาววาการเรยีนรูจากการปฏบิตัเิปน  
การเรียนรูผานการปฏิบัติที่แตละคนไดเรียนรูรวมกันจากการวิเคราะหปญหาผานกระบวนการของการเรียนรูและ         
การสะทอนกลับอยางตอเนื่อง  โดยทํางานจากปญหาจริง และสะทอนกลับบนประสบการณตนเอง เสนอแนวทาง
แกไขปญหาและนําแนวทางการแกปญหาที่ผานการพิจารณาแลวไปปฏิบัติ 
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สรุป
  จากผลการทดลองใชและประเมนิสือ่การสอนเรยีนการสอนพบวา   รปูแบบสือ่การเรยีนการสอนเพ่ือสงเสรมิ
ความรูดานการเปนผูประกอบการ แบงเปน 3 กลุม คือ 1) สื่อที่กระตุนความคิดสรางสรรคและนําไปสูการเรียนรูเกี่ยว
กับการเปนผูประกอบการ  2) สื่อที่สามารถถายทอดเนื้อหาไดดี  และ 3) สื่อที่สามารถทําใหผูเรียนไดแลกเปล่ียน   
ความคิดเห็นและมีสวนรวมในการทํางานมากท่ีสุด และจากผลการศึกษาท่ีพบวาอาจารยผูสอนเพ่ิงไดรับมอบหมาย
ใหสอนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ และรายวิชาการประกอบการเปนคร้ังแรก รวมท้ังไมไดเขา
รับการอบรมในหลักสูตรการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) ดังนั้น จึงควรสงอาจารยผูสอนเขารับการอบรม                 
ในหลักสูตรการเสริมสรางผูประกอบการใหม เพราะหลักสูตรน้ีจะมีรูปแบบการในการสงเสริมความรูเพ่ิมทักษะใน  
การดานการเปนผูประกอบการ เพื่ออาจารยผูสอนจะไดมีความเขาใจในเนื้อหาอยางชัดเจนและสามารถถายทอด     
ไดอยางถูกตอง สวนในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอ ดังนี้
  1. ควรศึกษารูปแบบสื่อการจัดการเรยีนการสอนในเชิงลึกตอไป
  2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบความจริงและความคาดหวังตอสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความรู      
ดานการประกอบการ
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Abstract
  This study is of Japanese hidden Heritage in Thailand. The purpose of the project can be              
expressed as two related objectives. The first is to investigate and comment on the presence of the 
Japanese in Thailand in the three broadly defined periods : Ages of Participation, of Imperialism, of      
Globalization  and on the heritage that the Japanese presence has left and continues to bequeath in 
modern Thailand.  The second objective can prove more problematic. It is to ask how diverse and sometimes 
opposed memories - ideas of heritage-intersect. This can be expressed in another way: whose heritage is it ? 
  The approach to be taken is a combination of fieldwork and documentary research. A range of 
relevant sites were visited and observed: in Ayutthaya, Kanchanaburi province, Siracha in Chonburi 
province and various districts in Bangkok. Documentary research mostly covered secondary material. 
The methodological issue was to bring these two sets of information together.
  The study concludes that Japanese heritage in Thailand from the Age of Participation is indeed 
little more than memories and stories. That from the Age of Imperialism (World War II) is mostly suppressed 
- to be forgotten, even denied. The heritage of the present era or the Age of Globalization might challenge 
clear definition: it is the living heritage of the city’s life and diversity.
   The story of the Japanese in Thailand raises the question of the ‘forms of heritage’ of one nation 
(Japan) in the territory of another (Thailand), variously ‘museum’ heritage, ‘denied’ heritage, ‘negative’ 
heritage and ‘living’ heritage.  
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  Japanese Heritage,   Hidden Heritage  
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บทคัดยอ
  การศึกษาเร่ืองมรดกญ่ีปุนท่ีซอนเรนอยูในประเทศไทยน้ี มวีตัถุประสงค สองประการ ประการแรก  คอื  สบืคน
หาขอมลูและนาํเสนอทัศนะเก่ียวกบัการเขามามีบทบาทในประเทศไทยของญ่ีปุนในสามยุค ไดแก ยคุแหงการเขามา
พาํนัก ยคุการลาอาณานิคม และยุคโลกาภิวตัน และยังรวมถึงการฝงรากความเปนญ่ีปุนไวในประเทศไทย วตัถุประสงค
ประการที่สอง คือ การพิสูจนขอสงสัยตางๆ ที่มีความหลายหลายหรือบางคร้ังอาจจะขัดแยงกับความทรงจําเดิม         
โดยเฉพาะการพิสูจนวาเปน “มรดกของใคร”
  การศึกษาครั้งนี้ไดลงพื้นที่ศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ
กรุงเทพมหานคร  ประกอบกับการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพ่ิมเติม แลวนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาทั้งสองสวน                 
มาวิเคราะหรวมกัน
  จากการศึกษาพบวา   ยุคการเขามาพํานักหรือการเขามา  ในชวงแรกของญี่ปุนนั้นแทบจะไมเหลือรองรอย
ความเปนญีปุ่นใหเห็น ในขณะท่ียคุลาอาณานิคมซ่ึงหมายถึงในชวงสงครามโลกคร้ังที ่2 นัน้กลบัเปนชวงท่ีไมอาจลืม
เลือนไปจากความทรงจําได ยุคสุดทาย ยุคแหงโลกาภิวัตนเปนชวงที่สามารถใหคํานิยามไดชัดเจนวาเปนยุคมรดก       
ที่มีชีวิต  กลาวคือเปนผลพวงของญี่ปุนที่ยังปรากฏใหเห็นอยูในสังคมเมืองปจจุบัน 
  เร่ืองราวเกี่ยวกับญ่ีปุนในประเทศไทยน้ันยังถูกนําข้ึนมากําหนดเปน “รูปแบบของมรดกความทรงจํา” ของ
ประเทศญ่ีปุนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ไดแก “มรดกที่หลงเหลือใหเห็นเปนแหลงเรียนรู” “มรดกที่ไมอาจจะยอมรับ”  
“มรดกในเชิงลบ” และ “มรดกที่มีชีวิต” 

คําสําคัญ 
  มรดกของญี่ปุน   มรดกที่ซอนเรน

Introduction
  Nowhere does the ambiguity of heritage arise more powerfully than in any consideration of the 
presence of the Japanese in East and Southeast Asia - the erstwhile colonies (Korea, Taiwan, and            
Manchuria) and the sites of wartime ‘liberation’ (Singapore, Malaysia, Indonesia).  While Thailand fits into 
neither of these categories, it raises complexities that are quite unique to its own situation (King and 
Sakesit, forthcoming). 
  We can look at the intersections of Japan and Siam-Thailand as distinguished by three ages. 
There was first an “Age of Participation”, when advances in maritime technology and the evolution of 
political events, independently in opposite ends of the world, enabled a new age of trade and commerce 
in which Siam and Japan sought modes of trade and cooperation that could benefit each other. Ayutthaya 
and Nagasaki constituted an axis of trade that swept other polities into its orbit, most notably China and 
the Netherlands. Any memory of that time is likely to dwell on a tension between tolerant cosmopolitanism 
and dark violence.
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  Second came the “Age of Imperialism”. Both Siam and Japan avoided external colonization in 
the late 19th and early 20th centuries; partnership, however, subsequently gave way to aggression. In the 
maelstrom of World War II, Siam-Thailand fell to Japanese invasion and then found itself the theatre of 
Japanese atrocities while itself becoming compromised through its own duplicity. Memories of this time, 
in both Thailand and Japan, are mostly to be expunged - events are not to be mentioned.
  The third age might variously be called that of “globalization”, “modernity”, “capital” or perhaps 
the “consumer age”. The Japanese are now in Thailand as investors - the commanders of capital, both 
benefiting the Thai and simultaneously feeding off their cheap labor. They are also here, in very large and 
sometimes raucous numbers, as tourists. The mind’s eye might now turn to a more modern dialectic, 
between beneficent investment and intrusive presence - the latter dramatically displayed in the proliferating 
“entertainment” venues.
  The focus of the present project is not so much on the history of Thai-Japanese contact as on 
what it has left - that is, on its heritage.
  Heritage
  Heritage is about memory. There is an ‘official’ heritage, of the nation or group - things that we 
are obliged to remember. Then there is personal heritage - what we each remember. There is always a 
dark side to memory, comprising the things that we are not to remember, perhaps because they go against 
some officially decreed prohibition or because they are so painful that they have been blocked from what 
we wish to think about or bring into discussion. This raises the problematic question of heritage interpretation. 
Because there will be hidden aspects to a nation’s or the individual’s past that is thus blocked from 
memory or screened by ‘happier’ realities, is there a function in interpretation to bring certain suppressed 
memories to consciousness and discourse in the interest of a fuller, more honest and authentic                       
understanding of the past - to bring the nation, for example - face-to-face with its own reality? It is not too hard 
to argue that such a confrontation with the past can yield a gateway to reconciliation and moral growth.
  To understand what such reconciliation might comprise, one can observe the different trajectories 
of national memory and its re-awakening in the cases of post-World War II Germany and Japan. German 
culture has compelled a confrontation with its past; Japanese culture has mostly blocked out its own past 
of war and aggression. There are other cases: South Korea brings the atrocities of the Japanese to the 
fore but not their own in support of the Japanese in World War II. So, what of Thailand ? More to the point, 
how do Thai memory and Japanese memory and their various suppressions intersect; then, how do these 
memories in turn intersect with other memories of others - Australian, British or Indonesian tourists to sites 
of Japanese atrocities against such foreign nationals on Thai territory ?
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  Memory is never innocent.  It is socially constructed; many things are to be remembered and 
many forgotten.  Memory, Maurice Halbwachs (1992) argues, is socially produced: social institutions and 
contexts make possible certain memories, encouraging (or actively constructing) certain recollections 
while discouraging (suppressing) others.  Benedict Anderson (1991, 199-201) draws attention to Ernest 
Renan’s aphoristic observation on compelled forgetting in the ‘necessary’ construction of the Nation.
  Nora’s magisterial seven-volume collaborative project, Les Lieux de mmoire, endeavoured to 
define, variously, the French Republic, the French nation and, finally, France as an idea.  Significantly, its 
third part (comprising volumes 5 to 7) was titled Les France - plural; France is not singular (for the present 
instance, Thailand is not singular, Japan is not singular).  The project assembled 132 articles to explore 
the construction of the French past.  The concern was to conceptualize the relationship between history 
and memory (Nora, 1996, 3).
  It is that difference between history (the ‘scientific’ search for an understanding of the past) and 
memory (heritage, tradition – the desire to return, vicariously, to a selected past). So, to return to the question 
of interpretation, to interpret would seem to involve the dilemma of reconciling heritage and history.

Research Objectives and Methodology
  The purpose of this project can be expressed as two related objectives. The first is simply             
expressed: to interrogate and comment on the presence of the Japanese in Thailand in the three broadly 
defined periods listed above - the Ages of Participation, of Imperialism, of Globalization - and on the 
heritage that the Japanese presence has left and continues to bequeath in modern Thailand.
  The second objective can prove more problematic. It is to ask how diverse and sometimes           
opposed memories -  ideas of heritage - intersect. This can be expressed in another way: whose heritage 
is it ?. To what extent is the site of the ancient Japanese village in Ayutthaya to be considered Thai and to 
what extent is it a part of the heritage of Japan? More problematically, to what extent are the wartime sites 
in Kanchanaburi to be seen as part of Thailand’s heritage, part of Japan’s heritage, or part of the heritage 
and memory of Australia, Britain or Indonesia?
  The approach to be taken is a combination of fieldwork and documentary research. A range of 
relevant sites were visited and observed: in Ayutthaya, Kanchanaburi province, Siracha in Chonburi 
province and various districts in Bangkok. The methods employed were those of participant observation. 
Documentary research mostly covered secondary material. The methodological issue was to bring these 
two sets of information together. In this exercise, the idea of ‘dialectical images’ was useful, wherein seemingly 
discordant images, both pictorial and textual, are brought together to throw each into a sense of                   
deconstructive doubt. This idea derives from Walter Benjamin’s never consummated project in the 1920s 
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and 30s to write a grand analysis of 19th century Paris and, by implication, of modernity itself composed 
solely of aphorisms (Benjamin, 1978, 1982).  Images, both visual and textual, would be set against each 
other dialectically - one image against another, each defining the other yet simultaneously calling into 
question the message or meaning that each would convey (Buck-Morss, 1991).
  This approach can be put in another way: what do the texts tell us about the sites that are not 
obvious from the site itself, whether because it is purposely masked at the site or more simply and               
innocently forgotten? And, in turn, what do the sites suggest that is not explicit in the texts? Then,              
consequently, what does this process tell us about the nature of heritage? Ultimately it is the question of 
interpretation and authenticity.

Results and Discussions
  Objective 1: The first objective is to investigate and comment on the presence of the Japanese 
in Thailand in the three broadly defined periods: Ages of Participation, of Imperialism, of  Globalization.  
  Japanese in Thailand in the Age of Participation
   Siam-Japan Relationship from the Ayutthaya era
   Korean history has recorded a Siam Mission to visit Japan for about a year while traveling to 
Korea in 1388. In the year 1404 ships from Siam, which would travel to the kingdom of Ryukyu, drifted to 
the Hokkien province of China.  There is additional evidence from 1425 critical to understanding the 
country-to-country role of Siam, in the Ryukyu Rekidai Hoan.   From Ryukyu a boat was sent to Siam 
every year until 1570 in the Ayutthaya period. (Ishii & Yoshikawa, 1987, 7)
   The relationship between the Siam and Ryukyu was essentially tied to trade. That trade with 
Siam during the Ryukyu age can be divided into two types: first were types of goods manufactured in 
China, including high-quality white silk cloth, also porcelain china plates, etc. The second category       
comprised products from other countries including Japan. Japanese swords and fans were very much 
favoured. Especially, swords made in Japan were important to the Thai royal family.
   Formal relations were established relatively late with Japan, in comparison with the rest of 
East Asia, and did not begin for more than three decades after the last-recorded mission from Ryukyu. 
The expected period when the Japanese first began trading with Ayutthaya and settling there is still a 
matter of speculation.  In 1570, when the Spanish took possession of Manila, twenty Japanese were living 
there. And the Japanese were trading at Melaka at least by the first half of the 1580s. Given these Japanese 
activities, it seems probable that Japanese traders were already investigating the Thai market and that 
they became established in Ayutthaya by the 1580s. They would have been especially welcome at that 
time, given the partial depopulation of the Thai kingdom and the shortage of manpower after the 1569 



37
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

Burmese conquest. Moreover, Japanese fighting men may have been recruited by the young warrior-prince, 
Naresuan, who was seeking every possible means of strengthening the defense of the kingdom against 
repeated Burmese invasions during the mid-1580s and early 1590s.
  The number of overseas Japanese living and travelling through East and Southeast Asia increased 
after the Battle of Sekigahara in 1600. Some travelled in the official Go Shuin Sen (vermillion seal ships), 
while others were pirates and adventurers escaping from the victors of the battle or else from the             
newly-enforced persecution of Christianity. This gave rise to the various Japanese communities in Namban 
(Southeast Asia), which had their own different classes and forms of economic activity.
Ayutthaya derived its position and status from trade. Located part of the way between India and China,  
  Ayutthaya was an important trading post for both east and west and contingents of merchants 
established their own villages within or just outside the city walls: Indians, Persians, Arabs, Chinese, Malays, 
even Europeans had their own areas and were granted limited rights to administer their areas according 
to their own laws and customs. The Japanese village was located west of the Portuguese and south of 
the Dutch villages and Japanese Christians were prominent within it -  Siam has a long and distinguished 
tradition of religious tolerance that more or less has remained until the present day. The famous Constantin 
Phaulkon, who rose from being a cabin boy with the (English) East India Company to the rank equivalent 
to prime minister of Siam under King Narai the Great, was a resident of the village and, by tradition, married 
one of the young ladies there. His wife, Doya Mary Dae Pina was of mixed Portuguese and Japanese 
parentage and she went on to open a school for more than one hundred local children, offering religious 
and general education. The school was symbolic of the cosmopolitanism of the city of Ayutthaya. Japanese 
men worked as soldiers and craftsmen when they had economically valuable skills.
  More embassies would be sent by Thailand to Japan, in 1656 during the reign of King Chaiyaracha 
and in 1687 during the reign of King Narai. Although Japan was closing itself to trade (especially with 
Western countries, except for the Dutch Republic), many Siamese junks continued to visit Japan  between 
1647 to 1700 the arrival of around 130 Siamese ships was recorded in Nagasaki. During the reign of 
Petracha as many as 30 junks are recorded to have left Ayutthaya for Nagasaki, Japan. From 1715, only 
one Siamese junk per year was allowed, but this was not insignificant compared to the extent to which 
other countries could trade with Japan.
  Japanese communities however remained in Siam, and numerous refugees from the persecutions 
of Christians in Japan also arrived in the country as a result of the promulgation of Ieyasu's interdiction of 
Christianity in Japan in 1614. The famous Maria Guyomar de Pinha, wife of the Greek adventurer               
Constantine Phaulkon, who became one of the most influential men in Siam in the end of the 17th century, 
was half-Japanese. In the second half of the 17th century, the French catholic missionaries in Siam cared 
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for Annamite Christians (from what is now Vietnam) and Japanese Christian communities in Siam.
  Since the Tokugawa Shogunate prohibited Japanese people established abroad to return to 
Japan, essentially as a protective measure against Christianity, the Japanese communities in Siam were 
gradually absorbed locally.
  The Rattanakosin Era
  The depth of the Siam-Japan rift becomes clear from the fact that relations were not resumed 
until the 19th century, with the establishment of the Declaration of Amity and Commerce between Japan 
and Siam in 1887, during the reigns of two icons of modernization, King Chulalongkorn in Siam and       
Emperor Meiji in Japan.
  The Tokugawa Shogunate collapsed in 1868. Relations between Siam and Japan, though carried 
on between the two nations of the Far East that had maintained their independence, were fundamentally 
different for both partners. Japan was the active side of the relationship. Like the West, Japan reached 
out to Siam to get the commodities it needed, and sent to Siam its own products that the Siamese             
purchased. The difference between the two partners was not evident in the first decades after the Meiji 
Restoration in 1868. The movement of trade between them was totally in the hands of third country         
merchants, primarily British and Chinese. But by the 1890s Japanese traders and merchants were beginning 
to arrive in Bangkok.
  In early 1897, Siam and Japan opened formal diplomatic relations. The first Japanese minister 
plenipotentiary to Bangkok, Inagaki Manjiro. His thinking for a nation’s foreign policy was the interrelationship 
between a state’s foreign trade and investment and the political policies it pursued.

  Japanese in Thailand in the Age of Imperialism
  In the World War II Era
   Japanese-Thai relations and heritage of the World War II period are inextricably entwined in 
the divisions over Thai royal absolutism and the fraught politics of the People’s Party.  The 1940 occupation 
of much of France by Nazi Germany presented Prime Minister Phibun Songkhram with the temptation to 
reverse the 1893 and 1904 annexations of erstwhile Siamese territories to French-colonised Laos and 
Cambodia, thereby also to avenge Siam’s humiliation and to highlight the alleged disaster of King            
Chulalongkorn’s role in that debacle.   Wichit Wathakan, head of the Fine Arts Department, wrote a number 
of popular dramas extolling the idea of many ethnic groups coming happily together to form a unified, 
greater “Thai” empire; European colonial rule was demonised and there were continuing anti-French 
demonstrations in Bangkok and border skirmishes along the Mekong frontier in late 1940.  Having secured 
a treaty between Thailand and Japan in June 1940, “Concerning the Continuance of Friendly Relations 
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and the Mutual Respect of Each Other’s Territorial Integrity”, Phibun attacked southern Vietnam on                 
9 January 1941.       Tokyo used the occasion to advance on Saigon; the Thais fared well on the ground 
and in the air but were crushingly defeated at the battle of Koh Chang and, accordingly, had to be           
extricated by the Japanese from the ensuing impasse.  In the subsequent settlement, the disputed areas 
in Laos and Cambodia were given to Thailand.
  It is important to consider the Japanese heritage from WWII in a number of national contexts.  This 
is a period that neither the Thais nor the Japanese like to talk about.  From Thailand's point of view, there 
is the ambivalent position of the Phibun government - initially pro-Japanese, but later, as the War turned 
against the Japanese, attempting to distance themselves from their erstwhile allies.  Much of the earlier 
Phibun policy has to be seen in relationship to his efforts to discredit the absolutist monarchy by                    
re-claiming the provinces that Rama V allegedly ‘lost’ to France and Britain.  Interestingly, the Victory 
Monument is part of the tangible heritage of the Thailand-Japan collaboration; however, in a negative 
sense so is the third of the monuments in the Thammasat Memorial Sculpture Garden, honouring the 
anti-Japanese Seri Thai movement (King, 2011, 201) There are further questions to be asked about this 
heritage: where were the Japanese based during their occupation of Bangkok? Where was their military 
camped, where were their high-ranked officers accommodated?  At the northeast corner of the sacred 
Sanam Luang, at its junction with King Chulalongkorn’s Ratchadamnoen Avenue, is the old, Art Deco 
Royal Hotel from the Phibun era and, in the early 1940s, the peak of luxury.  The Royal (Rattanakosin) 
Hotel was part of the identically styled, Art Deco buildings lining Ratchadamnoen Klang Avenue installed 
by Phibun to replace any memory of royal grandeur with the new modernity of a government precinct; 
they were designed by architect Mew (Chit-sen) Aphaiwong and completed in 1943.  The hotel was opened 
by Phibun on 24 June of that year - 24 June was the National Day in the Revolutionary period.  Old Bangkokians 
will allude darkly to un-named, dreadful acts involving senior Japanese officers billeted there during the 
occupation.  This is a heritage that is not to be mentioned.
  The most famous element of the Thai-Burma railway is Bridge 277, “The Bridge on the River Kwai”, 
over a stretch of river known as the Mae Klong; however, as the Thai section mostly followed the valley of 
the Khwae Noi river and was known by that name, the bridge became similarly known.  In 1960, myth won 
over history and that stretch of the river was renamed Khwae Yai.  
  The Japanese chose to cross the very wide Mae Klong River at a point just above its convergence 
with the Kwae Noi, then follow the Kwae Noi westward. The wooden bridge across the Mae Klong was 
completed in February of 1943 and a steel and concrete bridge, brought in piecemeal from Java by the 
Japanese, was completed some three months later. 
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  The most mythologically charged section of the railway, however, is Konyu Cutting, “Hellfire Pass”, 
the largest rock cutting on the railway.  The original crew of 400 Australian prisoners commenced work 
on the cutting on 25 April 1943 -  25 April is especially significant in any Australian collective memory, as 
it is Anzac Day commemorating the Gallipoli disaster of World War I and arguably the nation’s most     
powerful lieu de mmoire (Nora, 1986).
  Thousands upon thousands died in its construction and thousands more in its maintenance against 
floods and the ever-encroaching jungle: of some 180,000 Asian labourers, around 90,000 died, mostly 
romusha, forced labourers from Java. Of 60,000 Allied prisoners of war, 16,000 died.  In Hellfire Pass, 
many were beaten to death by Japanese and Korean guards.  There is an Australian built museum at the 
pass, co-sponsored by the Royal Thai Armed Forces Development Command and the Australian government; 
it was dedicated, again auspiciously, on 25 April 1987 and opened on 24 April 1996, in time for Anzac 
Day in that year.2 
  The Thai-Burma Railway has left a pervading surviving heritage, both tangible and in an immense 
literature - examples are Gordon (1962), Dunlop (1986), Reminick (2002), MacArthur (2005).  The question 
here is: whose heritage is this now to be seen as?  It seems  that Japanese tourists would never go there 
(too embarrassing, the memories are too dark); Thai people seem mostly to ignore it (is it too embarrassing 
for them also, reminding them of Thai complicity in WWII ?).  Indeed, it is mostly Australian and British 
tourists who will visit the Kwai bridge and Hellfire Pass.  So is it to be seen as a form of 'denied' Japanese 
heritage?

  Japanese in Thailand in the Age of Globalization
   In the Post-War Era
   There would seem to be at least two aspects to Japan’s role in the modern transformation of 
Thailand.  The first is the growth of Japanese investment in Thailand post-WWII.  Japan has again become 
a key trading partner and foreign investor in Thailand, while Japan is Thailand’s largest supplier.  Since 
2005, a rapid escalation in exports from Thailand of Japanese automobile makes (especially Toyota, 
Nissan and Isuzu) has lifted Thailand into the ranks of the world’s top ten automobile exporting nations.  
Although this has brought industrial plants (car making, electronics, etc.), this is hardly of great interest 
to the present project with its focus on questions of heritage - there is nothing distinctively Japanese in 
such plants and little impact on the culture and the heritage of either Japan or Thailand.  

2On the Hellfire Pass Memorial, http://www.dva.gov.au/commems_oawg/OAWG/about_OAWG/Documents/P01237%20Hellfire%20
Pass%20A5%20booklet.pdf, accessed 19 Nov 2011.
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   The heritage of Japan in the Age of Participation is indeed little more than memories and 
stories. There are no traces in present-day Ayutthaya of the village that used to be there; one can only 
assume that its structures were of wood and other impermanent materials, as of course were most buildings 
in Japan itself in that era. Hence nothing has survived.
   The present site is a garden. It is designed on the principles of Japanese gardens though 
the plant materials are necessarily those of the wet tropics rather than of temperate Japan. It raises the       
problematic question of authenticity: its appearance would inevitably be alien to a Japanese visitor yet it 
is to be seen as authentic to Japanese principles.

Figure 1:  The Japanese Garden at Ayutthaya, on the site of the Japanese Community
      of the 17th century, by King & Sakesit Paksee, 2014

   The garden becomes a setting for a small interpretation centre which, perhaps surprisingly,      
removes the veils from a difficult era in Japanese history: it was a glory moment, as the Tokugawa shogunate 
unified Japan from its previous era of disintegrated, disordered tribalism, yet it was also an age of increasing 
religious intolerance and isolationism. The interpretation centre thereby also interprets Ayutthaya which 
emerges as an opposite to shogunate Japan: Ayutthaya was tolerant, open and cosmopolitan.
   The heritage from the Age of Imperialism is unrelievedly dark, yet it raises the curiosity of the 
romantic or melodramatic imagination. Following Peter Brooks (1976), this would be an imagination that 
would seek hidden moral values in a world in which values are being destroyed.  By contrast, an ironic 
imagination and view of history builds on ambiguity of meaning - rather than look for hidden meaning in 
history, irony would point to the uncertainty of history by showing that positive truth is not possible.             
The ironic imagination is anti-nostalgic; it forces the mind’s eye to the ‘dialectic image’
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  The heritage of the present era, the Age of Globalization, might challenge clear definition. It is the 
living heritage of the city’s life and diversity; it clearly stands high in the imaginations and affections of the 
city’s present denizens. The present ‘Japanese village’ of the Sukhumvit 31/1 and 33 area - in some of its        
dimensions it extends to Sukhumvit 39 -  is clearly part of this richness that defines Bangkok itself, no less 
than does the ‘Portuguese village’ of Thonburi. At the risk of romantic comparisons, that modern Japanese 
village might strike the imagination as dialectic opposite to the Ayutthaya village of some four previous 
centuries. More problematic is the ‘negative’ heritage of Thaniya or Ratchadapisek. Many Bangkokians 
would wish these to go away, yet others would concede that places like these are essential to the type of 
global, cosmopolitan, ‘24-hour’ city that they would wish Bangkok to be.
  The lesson to be derived from all three eras is that there is no clear definition of a fixed, agreed, 
unchanging heritage. Memories shift, therefore the heritage shifts.

  Objective 2 : The second objective was to ask how diverse and what can seem to be contradictory 
memories -  ideas of heritage -  intersect. It is, in part, the question of whose heritage it is.
  The story of the Japanese in Thailand raises the question of the ‘forms of heritage’ of one nation 
(Japan) in the territory of another (Thailand) - ‘museum’ heritage, ‘denied’ heritage, ‘negative’ heritage, 
‘living’ heritage.  A deceptively simple case is that relating to the Japanese in Ayutthaya: the small Japanese 
museum, of modern Japanese provision, displays a picture of Japanese paranoia and persecution which 
stands in dramatic contrast with the extraordinary tolerance of Ayutthayan Siam.  The 1630s outraged 
reaction of the shogunate to the brutality of King Prasart Thong’s attack on the Japanese colony must 
seem, in any rigorous analysis, as an instance of Japanese nationalistic hypocrisy.
  The story of Yamada Nagamasa is more straightforward: to the modern Japanese imagination this 
is a tale of adventure and Japanese entrepreneurial zest - albeit told (in the 1700s) in a period where    
such outward - looking enterprise would be rigorously suppressed.  Then, in modern times, Thailand takes 
up the story, specifically to commemorate the goodness of Thai-Japanese diplomatic relations.  Heritage 
is always political.
  World War II presents as denied heritage - the Bridge on the River Kwai is absent from Japanese 
memory.  Yet it is one of the most visited sites in Thailand, albeit by the nationals of those nations whose 
young men were once the victims of Hellfire Pass and the Burma Railway.  Thai travel companies and 
tourist guides will assist Australians, British and others to journey to Kanchanaburi; the local economy is 
significantly dependent on the heritage and marketing of the Death Railway; yet, on the Thai part, there 
is a palpable detachment.  The national economy is dependent on both tourism income (hence Australian 
and British remembering) and Japanese foreign direct investment (hence Japanese forgetting).                   
Both must be accommodated in modern Thailand.
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  Even when Thai imagining stretches, albeit rarely, to the early 1940s -for instance in that story of 
Khu Kham -  it is both romanticized and newly politically inscribed.  How different it is from the story      
portrayed in the River Kwai museum or the Young Soldier Monument in Chumphon.  The new inscription 
at the Young Soldier Monument, from the dark 1970s, sees the war as tragic at a personal level but also 
as a reflection of the virtue of nationalistic commitment and the purity and goodness of military might.        
A Thai epistemology - way of constructing knowledg - would seem to reflect more a melodramatic than            
an ironic imagination (Brooks,1976) - more an imagination that would seek hidden moral values in a world 
in which values are being destroyed, rather than an ironic imagination that would point to the uncertainty 
of history by showing that positive truth is not possible.
  At risk of gross generalization, it may be that the uncertainty of history is yet to be embraced in 
both Thai and Japanese historiography.

Further research
  Where should research into Thai-Japanese heritage now be directed? Again attention can focus 
on the three ages of Japan’s presence in Siam-Thailand. The absence of Ayutthayan archives robs us       
of any clear and comprehensive picture of that age, its society and trade from a Siamese perspective; 
the main source, on the contrary, is from multiple Dutch (VOC) accounts which have scarcely been mined 
at this time - Dutch scholarship has focused far more on the Indies, while Thai scholarship is restricted 
by the rarity of scholars with competence in Dutch. One wonders about the extent and availability of the 
Japanese records? One might reasonably expect to find some accounts in old records of Nagasaki; 
however, Nagasaki like Ayutthaya was also consumed in fire, in this case in August 1945.
  In the World War II period, the Japanese were in Thailand for only around three years. Nothing 
was built, except that notorious railway and its infrastructure; places, however, were occupied - the Thonburi 
railway station, some other places around it, the old Rattanakosin (Royal) Hotel ? There are no information 
boards on these various sites to inform the passing visitor of their onetime roles. For this era, the city is 
simply not interpreted. There is a real need for a documented account of the city - perhaps of Thailand 
more widely - that can convey its history in that brief time. Such an account might stand as a counter-story   
to that of Khu Kham, the ironic imagination as counter to the melodramatic. Where were the Japanese 
billeted, what was life like at that time?
  The third age, that of globalization, presents different opportunities for future research. The mind 
must especially turn to the Sukhumvit 31/1 and 33 village as an opportune case study of a multiplicity of 
uncoordinated, random decisions ‘assembling’ to constitute a distinctive ‘place’. Assemblage theory might 
be invoked for such an enterprise. What are the processes of such a place’s ‘becoming’ ?
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  Assemblage theory, principally attributable to Gilles Deleuze, would account for the coming - 
together of elements, both material and expressive, where relations of exteriority predominate over those 
of interiority (that is of difference and dispersal rather than of stable identity).  An assemblage is marked 
by immanence, instability, by ‘becoming’ rather than ‘being’.  There is Deleuze’s very open description of 
what is meant by an assemblage:
  What is an assemblage? It is a multiplicity which is made up of many heterogeneous terms and 
which establishes liaisons, relations between them. Thus the assemblage’s only unity is that of co-function: 
it is symbiosis, a ‘sympathy’.  It is never filiations which are important, but alliances, alloys; these are not 
successions, lines of descent, but contagions, epidemics, the wind. (Deleuze and Parnet, 1987, 69, cited 
in De Landa, 2006, 121).  
  While this way of thinking can fruitfully be brought to focus on a place (the Sukhumvit Japanese 
village), in the attempt to come to some understanding of its becoming, immanence and instability,           
assemblage thinking can also be brought to bear on heritage more widely. Heritage as assemblage is 
constituted of always unstable, always ambiguous lieux de mémoire (Nora, 1996,3), always characterized 
by relations of exteriority.  Lieux de mémoire quintessentially refers to other things, other places and 
other ideas.  Assemblage theory is concerned with multiplicities.
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บทคัดยอ
  การวิจยั  เรือ่งรปูแบบการตลาดธุรกิจคาปลกีสินคาท่ีระลึกประเภทงานหตัถกรรม กรณีศกึษา  ยานวัดเกตการาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอ         
การพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรม และเพ่ือศึกษารูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึก
ประเภทงานหัตถกรรม  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิ        
ที่ประกอบดวย เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถงึการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ในกลุมตัวอยาง 2 กลุมไดแก 1) ผูประกอบการ จํานวน 3 คน จากรานกลุม
ตวัอยาง  จาํนวน 4 ราน และ 2) เจาหนาท่ีผูเก่ียวของกบัธุรกิจคาปลกีสินคาท่ีระลกึจากภาครัฐ จาํนวน 3 คน วเิคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบวา 1) การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค พบวา จุดแข็งของธุรกิจดานทําเล      
ที่ตั้งอยูในยานทองเที่ยว มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน แมวาจะไมมีทางเดินเทาและสถานท่ีจอดรถไมไดถือวา
เปนอุปสรรค  สวนการผลิตสินคาท่ีระลึกของธุรกิจเปนสินคาดานการทองเท่ียวท่ีมเีอกลักษณทางวัฒนธรรม ดานการ
ออกแบบรานและการจัดแสดงสินคาที่เปนจุดแข็ง คือ การจัดแสดงสินคา การสรางบรรยากาศเพ่ือแสดงความเปน
เอกลักษณและสรางภาพลักษณของธุรกิจ แตยังมิไดศึกษาและนําขอมูลดานพฤติกรรมและดานจิตวิทยามาใช            
ในการออกแบบและตกแตง  สวนดานความหลากหลายของประเภทสินคา ไดสรางทางเลือกใหกับลูกคาในดาน          
สี ขนาด และรูปแบบ จึงถือเปนจุดแข็งดานนโยบายราคาท่ีทําใหตั้งราคาสูงได แตมีผลเสียตอตนทุนที่สูงในการผลิต

รูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม กรณีศึกษา 
ยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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ดานสวนประสมการสื่อสารการตลาดธุรกิจใชสื่อประเภทโฆษณาในการเขาถึงลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ                   
แตสื่อสังคมออนไลนกลับสงผลกระทบตอภาพลักษณ เนื่องจากไมเขาใจพฤติกรรมของลูกคาและการใชฐานขอมูล
ใหเกิดประโยชน ดานการบริการลูกคาถือเปนจุดแข็งของธุรกิจที่สรางความประทับใจใหกับลูกคาดวยบุคลิกภาพที่ดี 
ภาษาพูดและภาษากาย ตลอดจนบริการแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ดานนโยบายราคา ปจจัยภายนอกที่สง
ผลดีตอธุรกิจที่อยูในยานนี้ คือ ดานนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับการทองเที่ยว       
ดานความไดเปรียบทางดานสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว สวนปจจัย
ภายนอกท่ีเปนอุปสรรคของธุรกิจ คือ ดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน้ํามันและคาแรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสงผล              
ตอตนทุนของธุรกิจ  รวมทั้งความผันผวนของคาเงิน ในดานการสงสินคาของธุรกิจ ปริมาณของคูแขงขันที่เนนการ
ผลติสนิคาคร้ังละมาก ๆ  และวสัดทุดแทนท่ีใชในการผลติ  2) รปูแบบการตลาดคาปลีกสินคาท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม 
ไดนําเอา PRIDE Model มาใชเปนแนวทาง ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  (P: Product) จําเปนตองมีความประณีต 
ลวดลายและศลิปะอนังดงามทีไ่ดบรรจงสรางสรรค รวมถึงทาํใหเกดิเปนเอกลักษณเฉพาะของธรุกจิ และผูประกอบการ
ตองมคีวามเขาใจและใหความสําคัญในความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย สนิคาท่ีระลกึตองไมเพียงแตออกแบบ
เพื่อการใชสอยและสวยงามเทานั้น แตตองมีคุณคาทางดานจิตใจ และเปนสิ่งเตือนความทรงจําจากแหลงทองเที่ยว
ที่ไดไปเยือน ดานสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (R: Relationship) จําเปนตองพัฒนาความเปนมาตรฐาน และ
อาศัยการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยการรักษาฐานลูกคาเดิมของธุรกิจ และการขยายตลาดคุณภาพ           
ซึง่การเกบ็และการพฒันาระบบฐานขอมลูสาํคัญของลกูคาอยูตลอดเวลาถอืวาเปนหวัใจสําคญัในการรกัษาฐานลกูคา
เดมิและสรางฐานลกูคาใหมแลวนาํมาตอยอดทางธรุกจิ ดานนวตักรรม หรือเทคโนโลย ี (I: Innovation) ผูประกอบการ
จําเปนตองนํานวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมทางความคิด เขามาใชในธุรกิจเพื่อใหยากตอการเลียนแบบ 
ดานการออกแบบภายนอก ภายในและการจัดแสดง (D: Design & Display) ธุรกิจจําเปนตองมีการออกแบบราน
และการออกแบบการจดัแสดง เพ่ือสรางความประทับใจใหแกลกูคา และดงึดดูความสนใจจากการนาํเสนอธรุกิจและ
สนิคาในมุมมองทีส่รางแรงจงูใจในการซือ้ เพ่ิมโอกาสสรางยอดขายสนิคาไดมากข้ึน ดานความใสใจ (E: Empathy) 
จาํเปนตองเขาใจความรูสกึของลูกคา  ผูประกอบการตองใหความสําคญัดานความเอาใจใสตอลกูคาในทกุรายละเอียด
ที่สงผลตอธุรกิจ  รวมถึงพนักงานทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาของธุรกิจ 

คําสําคัญ
  รูปแบบการตลาด   ธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึก  งานหัตถกรรม   จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  The Objectives of this research “The Marketing Model of the Souvenir Retail Business Category 
of Handicrafts: A Case Study of Wat Ketkaram Area, Muaeng District, Chiang Mai”  were 1) to study the 
results of strength, weakness, opportunity and threat handicraft-souvenir retail business development 2) 
to study the model of handicraft-souvenir retail business marketing. A qualitative research method was 
employed in this research. The methods of collecting data were studying secondary source; related 
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document and research, in-depth interview (structured interview). Purposive sampling was composed    
of two groups 1) three entrepreneurs from four shops 2) three government officials who responded 
handicraft-souvenir retail business marketing. How to analyze was questionnaire and document by using 
content analysis.
  The results found that; 1) to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats; the strengths 
were on luxury and convenience tourist business locations in spite of no footpath and parking. Souvenir 
was produced in type of cultural uniqueness. Because of this made the result to decorate shop, to show 
handicraft - souvenir to get good atmosphere. The entrepreneurs tried to produce several kinds of             
souvenirs to attract the tourists especially in color, size, and model. Those were the strength policy to get 
high income but high asset. In communication mix; advertising media got well with customers but social 
media couldn’t understand the customer behavior and basic data usage. How to service was the most 
attractive; strength, good-looking character, speaking language and body language. Those showed the 
efficiency and professional. The best external factor resulted to retail business in this area was; to get 
public policy in order to support and develop factors for tourism, to have an advantage of the unique 
environment and culture in Chiang Mai province. The obstacle in external factor was economic                       
especially gasoline and wage. The entrepreneurs paid more investment, money diversion in transportation 
goods, the quantities of competitors who produced a large number of goods and usage of recompensed 
material in production. 2) From the research results; PRIDE MODEL was suggestion to solve the obstacles. 
“PRIDE MODEL” composed of; P: Product was the most important part to join others. Handicraft souvenir 
in retail business marketing wanted the experienced artisans; artist, sculptor, painter, silver smith, gold 
smith, potter etc. Artisans did the unique souvenirs. Customers appreciated and reminded them the place 
they used to go. R: Relationship, the entrepreneurs had to develop retail business standard by response 
the customers’ data and registration on business website; for new style souvenir presentation, support 
purchase and sell on festivals or amazing days. Those were long - lasting impressive among customers 
and entrepreneurs. I: Innovation, the entrepreneurs not only created modern innovation and used new 
technology in business management but also had to think about local culture or thinking innovation to 
create the unique souvenir. D: Design & Display, The entrepreneurs had intended to external, internal 
and display design; architecture, art and craft, psychology in design and decorate by mean of behavior 
data or marketing data. E: Empathy, the entrepreneurs and officials impressed their customers in any 
case. All officials needed efficient training in service skill.
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บทนํา 
  อตุสาหกรรมทองเทีย่วถอืเปนภาคบริการทีม่กีารขยายตวัสูงมาก และยงัเปนตัวขับเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่าํคญั
ในการสรางรายไดเปนอันดับตน ๆ  ของประเทศไทย โดยนักทองเทีย่ว ทรัพยากรการทองเทีย่ว รวมถงึธุรกิจท่ีเก่ียวของ
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เชน โรงแรม ทีพ่กั ภตัตาคาร บริษทัทัวร และธุรกิจสินคาท่ีระลึก ไดนาํเงินตราเขาประเทศ 
(สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2554, 1)  ธุรกิจสินคาที่ระลึกมีการผลิตสินคาสวนใหญที่มีพื้นฐานมา
จากงานหัตถกรรมพื้นบาน  แสดงถึงวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ เชน การนําเอาตนฝายมาทอเปนเครื่องนุงหม 
การนําดินมาปนเปนภาชนะใสของ เปนตน การนําวัตถุดิบที่มีอยูในแตละทองถิ่นมาผลิตงานหัตถกรรมท่ีผลิต                 
จึงมีลวดลายสวยงาม และมีเอกลักษณที่แตกตางกันไป จึงทําใหสินคาท่ีระลึกเปนท่ีนิยมกันอยางมากในหมู                   
นักทองเท่ียวทีม่กัจะซือ้หาไปเปนของทีร่ะลกึ เพ่ือแทนความประทบัใจในการทองเท่ียวในสถานทีต่าง ๆ  (กลุวด ีละมาย
จีน, 2551, 17-20) และจากสถิติคาใชจายตอวันตอคนของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติในป พ.ศ. 2550         
พบวา นกัทองเท่ียวชาวไทยในหมวดของคาใชจายในการซือ้สินคาและของทีร่ะลกึ มมีลูคา 1,270.92 บาท  เปนอันดับ
สองรองจากท่ีพัก และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในหมวดของคาซื้อสินคาและของท่ีระลึก มีมูลคา 1,071.78 บาท 
และเปนอันดับสองรองจากที่พัก แสดงใหเห็นถึงรายไดที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดสวนตาง ๆ ในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว (กลุมฐานขอมูลการตลาดสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2550) จากมูลคาการซ้ือสินคาท่ีระลึกดังกลาว        
สงผลใหธรุกจิสนิคาทีร่ะลกึในแตละจงัหวดัมกีารนาํเอาเอกลกัษณและวฒันธรรมของแตละทองถิน่มาเปนจุดขายให
กับจังหวัดของตนเองโดยเฉพาะจังหวัดทองเท่ียวท่ีสําคัญในประเทศไทย โดยเอกลักษณดังกลาวไดถูกนํามาผสม
ผสานไวกับสินคาท่ีระลึก จนไดรับความนิยมอยางมาก และเปนท่ีรูจักในหมูของนักทองเที่ยว (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม, 2555, 6-12) ทัง้น้ี สนิคาทีร่ะลกึดังกลาวจะมีการจาํหนายอยูตามแหลงทองเทีย่วและยานตาง ๆ  ในจงัหวัด
เชียงใหม   ยานวัดเกตการามเปนยานท่ีนาํเอาความโดดเดนของวฒันธรรมในจงัหวัดเชียงใหมและความมีเอกลกัษณ
ของสินคาที่ระลึกมาชวยในการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในสายตาของลูกคา และมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ                
นักทองเที่ยว รวมถึงธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึก จึงทําใหนักทองเที่ยวนิยมเดินทางเขามาทองเที่ยว และเดินเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกของธุรกิจสินคาที่ระลึกที่ตั้งอยูในยานวัดเกตการาม (วิภาดา ศุภรัฐปรีชา, 2553, บทคัดยอ) จากความ
โดดเดนและความมีเอกลักษณในดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของยานวัดเกตการามทําให
  ยานวัดเกตการามมีลักษณะตางจากแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ สําหรับปรากฏการณที่พบในธุรกิจสินคาที่ระลึก
ยานวัดเกตการาม คือ ผูประกอบการมิไดคํานึงถึงทําเลที่มองเห็นรานไดชัดเจน ขนาดและรูปรางของรานที่เหมาะสม
กับลักษณะของราน ความหลากหลายของสินคาที่ใหบริการท่ีตองมีสินคาประเภทเดียวกัน แตอาจมีขนาดและ              
สีใหลูกคาไดเลือกอยางเหมาะสม  รวมถึงการใชสวนประสมการสื่อสารการตลาดที่ตองเหมาะสมกับกลุมลูกคา และ
อาศัยการบริการเพ่ือสงมอบความประทับใจใหกับลูกคาโดยผานพนักงานท่ีถือเปนสวนหน่ึงในกระบวนการการ           
ใหบริการที่สําคัญที่สุดซึ่งจําเปนตองมีความเขาใจในตัวสินคาที่ระลึกอยางลึกซึ้ง เพื่อสรางคุณคาของสินคาโดยผาน
การเลาเร่ือง การอธิบายท่ีมาของสินคาท่ีระลึก (วารุณี ตันติวงศวาณิช, 2552, 357) ตลอดจนองคประกอบดาน         
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การออกแบบตกแตงภายนอกท่ีตองเขากบัสถาปตยกรรมของรานเพราะรูปลกัษณภายนอกของรานเปนเสมอืนประตู
ดานแรกของรานที่ลูกคามองเห็น เปนจุดดึงดูดใหลูกคาตัดสินใจเขามาในราน ไดแก การออกแบบตกแตงภายใน      
การออกแบบผังและบริหารพื้นที่ใหเกิดคุณคา การจัดทางเดิน ประเภทของสินคา การจัดวางสินคาใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ การสรางบรรยากาศในรานที่เปนการจัดสินคาเพื่อสรางแรงกระตุนการซื้อ  การมีปายชื่อรานที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะของรานคา การใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของราน ตลอดจนการทําใหสินคา      
ที่ระลึกมีคุณคาในสายตาของลูกคาซึ่งเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาที่ระลึก ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบ
การตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรม กรณีศึกษา ยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใหเขาใจความตองการของตลาดสําหรับการวางแผนธุรกิจและกลยุทธการตลาดในการแขงขัน
ทางธุรกิจสินคาที่ระลึกที่อยูในยานวัดเกตการามใหตอบโจทยความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอการพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกประเภทงาน
หัตถกรรมในยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม ในยานวัดเกตการาม       
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

คําถามการวิจัย
  1. จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอการพัฒนาของธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม 
ในยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีอะไรบาง
  2. รูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมในยานวัดเกตการาม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ควรเปนอยางไร

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง

       การวิจัยในครั้งนี้แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม 
   1.1 ผูประกอบการ จํานวน 3 คน จากรานกลุมตัวอยาง จํานวน 4 ราน ไดแก ราน Crafitti  Jewelry 
Gallery (งานศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่องโลหะ) รานโคมตอง Folk Art Design (งานศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่อง
กระดาษ) ราน Vila Cini และราน Oriental Style (งานศิลปหัตถกรรมประเภทผาทอ) ซึ่งมีเกณฑในการคัดเลือกธุรกิจ 
ดงันี ้1) ธรุกจิมสีถานท่ีตัง้หรอืมหีนารานถาวร และตัง้อยูในยานวดัเกตการาม  อาํเภอเมืองเชยีงใหม  จงัหวดัเชยีงใหม 
2) ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก โดยขายสินคาที่เปนงานหัตถกรรมเปนหลัก 3) ดําเนินธุรกิจในลักษณะคาปลีก 4) 
ธุรกิจมีแบรนดหรือตราสินคาเปนของตนเอง 5) ธุรกิจมีปายรานและบอกชื่อรานชัดเจน และ  6) ธุรกิจมีการจัดแสดง
สินคาที่ระลึก
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   1.2 เจาหนาที่ผูเกี่ยวของจากภาครัฐ ซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ  จํานวน 3 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการ) ปฏิบัติหนาที่
หัวหนาฝาย ฝายวิเทศสัมพันธ กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม โดยเปนตัวแทน
ของภาครฐัทีเ่ปนผูใหขอมลูสาํคญัทีม่สีวนเก่ียวของหรือกาํกบัดแูลในดานการทองเท่ียว และงานยทุธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม 2) นักวิชาการพาณิย (ชํานาญการ) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม โดยเปนตัวแทนของภาครัฐ
ที่เปนผูใหขอมูลสําคัญที่มีสวนเก่ียวของ และกํากับดูแลในดานขอมูลของผูประกอบธุรกิจประเภทงานหัตถกรรม      
และธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวและนักทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม และ 3) หัวหนาเทศบาลนครเชียงใหม 
แขวงกาวิละโดยเปนตัวแทนของภาครัฐที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีมีสวนในการกํากับดูแลยานวัดเกตการาม ชุมชน 
สังคมและวัฒนธรรม
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  จํานวน 2 ชุด  
   2.1 แบบสมัภาษณแบบมโีครงสรางสาํหรบัผูประกอบการ (ชดุท่ี 1)  ซึง่มปีระเด็นคาํถามในลักษณะ
ปลายเปด ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดงันี้ 
    1)  สวนแรก ปจจัยภายใน  (จุดแข็ง - จุดออน) ใชทฤษฎีกลยุทธการคาปลีก ซึ่งประกอบดวย
ทาํเลทีต่ัง้ ความหลากหลายของประเภทสนิคา นโยบายราคา สวนประสมการสือ่สารการตลาด การออกแบบรานและ
การจัดแสดงสินคา และการบริการลูกคา เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการสัมภาษณ
    2) สวนที่สอง ปจจัยภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) ใชปจจัยที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได           
ซึ่งประกอบดวยนโยบายดานการทองเท่ียว ดานเศรษฐกิจ เชน การข้ึนคาแรง คาเงินบาทท่ีผันผวน ดานสังคมและ
วฒันธรรม เชน การนําเอาศิลปวัฒนธรรมของจงัหวัดเชียงใหมมาใชในการตกแตงราน ดานเทคโนโลยี และดานคูแขง 
เชน การเปด AEC (ASEAN Economic Community) มีผลกระทบตอธุรกิจหรือไม แลวธุรกิจจะตองปรับตัวอยางไร
   2.2  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของจากภาครัฐ (ชุดที่ 2)  ซึ่งมี
ประเด็นคําถามในลักษณะปลายเปด ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
    1)  สวนแรก ปจจัยภายใน  (จุดแข็ง - จุดออน) ใชทฤษฎีกลยุทธการคาปลีก ซึ่งประกอบดวย
ทาํเลทีต่ัง้ ความหลากหลายของประเภทสนิคา นโยบายราคา สวนประสมการสือ่สารการตลาด การออกแบบรานและ

การจัดแสดงสินคา และการบริการลูกคา เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการสัมภาษณ
      2)  สวนท่ีสอง ปจจัยภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) ใชปจจัยที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได        
ซึ่งประกอบดวยนโยบายดานการทองเท่ียว ดานเศรษฐกิจ เชน การข้ึนคาแรง คาเงินบาทท่ีผันผวน ดานสังคมและ
วฒันธรรม เชน การนําเอาศิลปวัฒนธรรมของจงัหวัดเชียงใหมมาใชในการตกแตงราน ดานเทคโนโลยี และดานคูแขง 
เชน การเปด AEC (ASEAN Economic Community) มีผลกระทบตอธุรกิจหรือไม แลวธุรกิจจะตองปรับตัวอยางไร
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล
    ผูวิจัยจะทําการนัดหมายเพ่ือขอสัมภาษณ โดยจัดสงประเด็นในการสัมภาษณ และหนังสือรับรอง         
จากมหาวิทยาลัยแกผูใหขอมูลไดเตรียมพรอมในการตอบกอนลวงหนาเพ่ือใหไดขอมูลในลักษณะที่เปนมุมมอง      
เฉพาะของกลุมตัวอยาง ผูถูกสัมภาษณ (ผูใหขอมูลสําคัญ)  ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนการเสริมประเด็น ยืนยัน และ         
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หรือเพิ่มรายละเอียดใหกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้แนวคําถามกําหนด
ครอบคลุมเพื่อใหไดคําตอบในการศึกษาตามวัตถุประสงคงานวิจัย และเปนคําถามลักษณะปลายเปด เพ่ือใหกลุม
ตัวอยางมีโอกาสพูดคุยเลาเรื่องไดอยางเต็มที่ และเกิดความเปนกันเอง ตลอดจนสรางความยืดหยุนในประเด็นของ
คําถามตามสถานการณในการสัมภาษณ
  4. การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
  1. จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอการพัฒนาของธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงาน
หัตถกรรม ในยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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  2. รูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมในยานวัดเกตการาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
   จากการวิเคราะหการใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินคา และการวิเคราะห   จุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรค ที่แสดงเห็นถึงชองวางของขอมูลทั้งสองกลุมที่เกิดขึ้น  จึงไดมีนําเสนอรูปแบบการตลาดคาปลีก
สินคาที่ระลึกประเภทงานหัตกรรม โดยอธบิายจาก PRIDE Model ประกอบดวย
   P : Product (สินคาที่ระลึก) ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการเชื่อมโยงกับองคประกอบอื่น ๆ 
ที่ใชในการพัฒนาดานการตลาดของธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรม ซึ่งแนวคิดของสินคาท่ีระลึก
ตองมีความประณีต ลวดลายและศิลปะอันงดงามท่ีไดบรรจงสรางสรรค รวมถึงทําใหเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ธุรกิจแลว ผูประกอบการตองมีความเขาใจในความตองการ ใหความสําคัญกับลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจ และ              
ผลิตสินคาท่ีระลึกจะตองตอบโจทยของลูกคาท่ีวา สนิคาท่ีระลึกประเภทงานหตัถกรรมไมเพียงออกแบบเพือ่การใชสอย
และสวยงามเทานั้น แตตองมีคุณคาทางดานจิตใจ การเตือนความทรงจําจากแหลงทองเที่ยวที่ไดไปเยือน
          R : Relationship (การสรางความสมัพันธกบัลูกคา) ผูประกอบการจําเปนตองพัฒนาความเปนมาตรฐาน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายโดยตรง และอาศัยการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา             
โดยการรักษาฐานลูกคาเดิมของธุรกิจ และการขยายตลาดคุณภาพคือ กลุมผูมีรายไดสูง และกลุมตลาดเฉพาะ             
ที่มีความสนใจพิเศษ ซึ่งมีแนวโนมทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการเก็บและการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําคัญของ
ลูกคาอยูตลอดเวลาถือวาเปนหัวใจสําคัญในการรักษาฐานลูกคาเดิมและสรางฐานลูกคาใหมแลวนํามาตอยอด        
ทางธุรกิจ

 2 
โอกาสและอุปสรรค  
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  I : Innovation (นวัตกรรม) ผูประกอบการจําเปนตองนํานวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมทาง      
ความคิด เขามาใชในธุรกิจ ถือเปนขอไดเปรียบทางธุรกิจ ซึ่งการที่ธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึก ประเภทงานหัตถกรรม 
ไดนําเอาคุณคาของทุนทางสังคมและวัฒนธรมทองถิ่น มาใชในการผลิตสินคาและบริการ เพื่อสรางเอกลักษณและ
ความโดดเดนใหกับธุรกิจนั้น นอกจากนัน้เทคโนโลยถีอืเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจ ในดานของเครือ่งมือ
หรืออุปกรณที่ทันสมัยเขามาใช ในดานการผลิตสินคา เชน การนําโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ เขามาใช
  D : Design & Display (การออกแบบรานและการออกแบบการจัดแสดงสินคา)ผูประกอบการตองให        
ความสําคัญกับการออกแบบภายนอก ภายใน และการจัดแสดง ธรุกิจจําเปนตองมกีารออกแบบรานและการออกแบบ
การจัดแสดง เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา และดึงดูดความสนใจจากการนําเสนอธุรกิจและสินคาในมุมมอง
ที่สรางแรงจูงใจในการซื้อ เพิ่มโอกาสสรางยอดขายสินคาไดมากขึ้น  
  E : Empathy (ความใสใจ) ความใสใจ หรือ “การเอาใจเขามาใสใจเรา” ถือเปนสิ่งที่พนักงานขายจะตองมี 
เพราะพนักงานขายถือเปนบุคคลที่มีโอกาสไดอยูใกลชิดกับลูกคามากที่สุด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองเขาใจความรูสึก
ของลกูคา ผูประกอบการตองใหความสําคญัดานความเอาใจใสตอลกูคาในทกุรายละเอียดทีส่งผลตอธรุกจิ พนกังาน
ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาของธุรกิจ 

การอภิปรายผลการวิจัย
  ปจจัยภายใน
  ดานทําเลที่ตั้ง  ซึ่งเปนจุดแข็ง คือ ธุรกิจตั้งอยูบนยานทองเที่ยว มีความสะดวกครบครัน ซึ่งสอดคลองกับ
การพิจารณาถึงท่ีตั้งซ่ึงอยูใกลกับแหลงชุมชนหรือตลาด ตลอดจนสะดวกตอการเดินทางเขาถึงแหลงท่ีตั้งของธุรกิจ
ตาง ๆ  เชน รานสินคาที่ระลึก หางสรรพสินคา หรือทาอากาศยาน สถานีขนสง ยานทองเที่ยว และยานการคา เปนตน 
(กุลวดี ละมายจีน, 2551, 85 และ ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, 13) 
  ดานความหลากหลายของประเภทสนิคา ซึง่เปนจดุแขง็ พบวา ธรุกจิมทีางเลือกใหกบัลกูคาในดานของ         
สี ขนาด และรูปแบบการผลิตสินคาที่หลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหกับลูกคานั้น ถือเปนสิ่งที่ชวยสรางความได
เปรียบใหกับธุรกิจเปนอยางมาก  (Oxden & Oxden, 2005 อางถึงใน สันติธร ภูริภักดี, 2554, 194) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พงศา นวมครุฑ (2544) ที่ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยดานสวนประสมทางการคาปลีกของรานคาปลีกขนาด
ใหญในจังหวัดเชียงใหมที่มีผลตอการซื้อของผูบริโภค พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
การมีสินคาตรงตามตองการ มีสินคาหลายประเภท การมีสินคาที่มีคุณภาพ ใหม สดและสะอาด การคิดเงินถูกตอง 
การมีสินคาจําหนายหลายขนาด รูปแบบ และรุน มีบริการศูนยอาหาร มีสินคาตามโอกาสและเทศกาลจําหนาย         
รวมทั้งสามารถตรวจสอบราคาสินคาไดจากเครื่องตรวจสอบราคา
     ดานนโยบายราคา ซึง่เปนจุดแข็ง พบวา ธรุกิจสามารถต้ังราคาสูงไดเน่ืองจากเปนสินคาทางการทองเทีย่ว
ที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  Levy  & Weitz (2007,  417 - 420) ที่วา ความสําเร็จและ
ผลกาํไรข้ึนอยูกบัการตัง้ราคาสินคาและบริการ ดงัน้ันการกาํหนดราคาจึงเปนเรือ่งใกลตวัท่ีผูประกอบการจําเปนตอง
มกีารวางแผนในการตัง้ราคาสินคาของตน ฉะน้ันการวางกลยุทธทางดานราคาจาํเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองมีวตัถุประสงค
ที่ชัดเจน เพ่ือใหสามารถจัดการกับผลประกอบการของธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกยานวัดเกตการามในภาพรวม         
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ทั้งน้ีการผลิตสินคาท่ีมีเอกลักษณและคุณภาพท่ีทําใหเห็นถึงความแตกตางจึงตองอาศัยการต้ังราคาสูง                       
(สยามแม็คโคร, 2556)
    ดานสวนประสมการสือ่สารการตลาด ซึง่เปนจุดแข็ง พบวา การโฆษณาชวยใหเขาถงึกลุมลกูคาไดงาย
และมีประสิทธิภาพ การโฆษณาที่เปนการจายเงิน คือ การจายเงินซ้ือพ้ืนที่การโฆษณาที่สงขอมูลถึงส่ือมวลชน       
(Russel & Lene, 1996, 32)   ซึ่งจะชวยสรางจุดแข็งใหกับธุรกิจ 
  ดานสวนประสมการสื่อสารการตลาด ซึ่งเปนจุดออน คือการใชสื่อสังคมออนไลนชนิดตาง ๆ สําหรับ
บางธุรกิจบางประเภทอาจไมเหมาะสมหรือสรางความเสียหายใหแกภาพลักษณของธุรกิจนั้นไดเชนกัน นอกจากน้ัน
ผูประกอบการโดยสวน มากยงัขาดความรู และความเขาใจ เกี่ยวกับการใชประโยชนจากสื่อตาง ๆ  สําหรับการติดตอ
สื่อสารกับลูกคา การเก็บขอมูลของลูกคา การสงเสริมการขาย และการใหบริการลูกคา เปนตน
  ดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคา  ซึ่งเปนจุดแข็ง คือธุรกิจมีการออกแบบตกแตง                
สรางบรรยากาศ และการจัดแสดงสินคา เพ่ือแสดงตัวตน สรางภาพลักษณของรานตนใหออกสูสายตาลูกคาท่ีเดิน
ผานไปมา และดึงดูดใจลูกคาใหเขามาใชบริการ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lewison &  Delozier (1989)                
ซึ่งไดศึกษาถึงอิทธิพลในการเลือกรานคาของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก พบวา ลูกคาจะเขามาใชบริการในครั้งแรก
จะพิจารณาจากการตกแตงจากภายนอกรานที่มีความสวยงาม และสะดุดตา ซึ่งจะทําใหลูกคารายใหม   ที่ยังไมเคย
ใชบรกิารเกิดความอยากท่ีจะเขามาใชบรกิาร รวมถงึการออกแบบและตกแตงภายในรานใหสอดคลองกนัเปนอนัหนึง่
อันเดียวกัน  การออกแบบรานที่แสดงตัวตนและภาพลักษณที่ชัดเจนวาธุรกิจของตนนั้นเปนสินคาที่ระลึกประเภทใด 
มีความแตกตาง หรือโดดเดนจากรานอื่น ๆ อยางไร รวมถึงการวางผังราน การกําหนดทิศทางการเดินและวางสินคา  
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Lewison & Delozier (1989) ในดานการตกแตงภายในรานที่ตองมีลักษณะ
ที่สวยงาม สะดวกสบาย การจัดพื้นที่ภายในรานที่มีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด  ตลอดจนการสรางบรรยากาศ
ของธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกในยานวัดเกตการามก็ไดมีการนําการใชสี แสง การควบคุมอุณหภูมิ และการใชเสียง
สื่อบรรยากาศภายในรานของตน สรางมูลคาและคุณคาใหกับสินคาของตน 
  ดานการบริการลูกคา  ซึ่งเปนจุดแข็ง  พบวา พนักงานขายที่มีบุคลิกภาพท่ีดีในดานของภาษาพูด            
และภาษากาย ซึ่งชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจ และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ใหบริการแบบมืออาชีพ 
สอดคลองกับที่ Parasuraman, Zeithaml & Berry  (1988, 23) ไดกลาวไววา การบริการที่มีประสิทธิภาพ ตองอาศัย
คุณลักษณะของการบริการที่เปนมืออาชีพ  พนักงานขายมีภาษากาย ที่มีการแตงกายสุภาพ เรียบรอย มีการใช          
ชุดยูนิฟอรม การกลาวทักทายลูกคา และภาษาพูดที่สุภาพในการอธิบายสินคา 

ปจจัยภายนอก
  ดานนโยบายการทองเทีย่ว ซึง่เปนโอกาส คอืมีนโยบายการพัฒนาปจจัยสนับสนนุเพ่ือรองรับการทองเทีย่ว 
การเนนการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก นโยบายการทองเท่ียวท่ีถือเปนโอกาสท่ีเอื้อตอธุรกิจคาปลีกสินคา     
ที่ระลึกยานวัดเกตการาม ไดแก ประเด็นการพัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับการทองเที่ยว เพื่อตอบสนองนโยบาย
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  พ. ศ. 2555-2559  (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม, 2556)       
และประเด็นการเนนตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและตัวธุรกิจ                         
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ที่เกี่ยวของ ที่กลุมเปาหมายพรอมเนนการสรางภาพลักษณการเปนเมืองนาอยูและเมืองทองเที่ยวระดับโลก 
  ดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนอุปสรรค ในเร่ืองของราคาน้ํามันท่ีสงผลกระทบตอตนทุนท่ีสูงข้ึน ซึ่งสงผลตอธุรกิจ 
ดานคาแรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากนโนบายของภาครัฐ สงผลทําใหธุรกิจผลิตสินคาที่ระลึกที่ตองใชแรงงานฝมืออยาง
มาก จึงถือเปนอุปสรรคอีกประการหน่ึงของธุรกิจ และดานคาเงินท่ีผันผวนทั้งในประเทศและตางประเทศที่สงผล    
กระทบตอยอดขาย และพฤติกรรมการจับจายใชสอยของลูกคา ซึ่งโดยสวนมากเปนลูกคาชาวตางชาติ
  ดานสังคมและวัฒนธรรม ซึง่เปนโอกาส คอืสภาพสังคมและวัฒนธรรม ความงามตามแบบฉบบัลานนา
ของจังหวัดเชียงใหม ถือเปนทุนทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและมีความโดดเดน สามารถนํามาเพ่ิมมูลคาใหกับ
สินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมไดเปนอยางดี
  ดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนโอกาส คือ การนําเอาเทคโนโลยีดานตาง ๆ เขามาใชในการพัฒนาสินคา  และ
บริการ เชน การนําเอาเทคโนโลยีการออกแบบวัตถุเขามาใชกับสินคาท่ีระลึก และการนําเอาเทคโนโลยีในดานวัสดุ
ที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการสรางสรรคและพัฒนาสินคาท่ีระลึกและธุรกิจใหเกิดมูลคาเพ่ิมและ                         
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  ดานคูแขง ซึ่งเปนอุปสรรค คือ คูแขงทางออม เชน สินคาที่สามารถทดแทนกันได มีผลกระทบตอธุรกิจ  
ในการซ้ือสินคา กลุมของธรุกิจในตลาดเดียวกันท่ีเปนคูแขงขันกันในทางธุรกิจซ่ึงเปนคูแขงโดยตรง ในจังหวัดเชียงใหม
ไมไดสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจเนื่องจากธุรกิจของตนนั้นมีความแตกตางจากยานอื่น ๆ 

สรุป
  จากการวิเคราะห จดุแข็ง จดุออน โอกาสและอุปสรรค ทีแ่สดงเห็นถึงชองวางของขอมูลท้ังสองกลุมท่ีเกิดข้ึน  
จึงไดมีนําเสนอรูปแบบการตลาดคาปลีกสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตกรรม โดยอธิบายจาก PRIDE Model ดังน้ี         
P: Product (สนิคาทีร่ะลึก) สนิคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรมไมเพียงออกแบบเพ่ือการใชสอยและสวยงามเทาน้ัน 
แตตองมีคุณคาทางดานจิตใจ การเตือนความทรงจําจากแหลงทองเที่ยวที่ไดไปเยือน R: Relationship (การสราง
ความสมัพันธกบัลูกคา) ผูประกอบการจําเปนตองพฒันาระบบการใหบริการระหวางและหลงัการขาย จดัเก็บขอมูล 
และดูแลระบบฐานขอมูลสําคัญของลูกคาใหทันสมัยและมีมาตรฐานสากล I: Innovation (นวัตกรรม) ผูประกอบ
การจําเปนตองนํานวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมทางความคิดสรางสรรค เขามาใชตอยอดทางธุรกิจ                
D: Design & Display (การออกแบบรานและการออกแบบการจัดแสดงสินคา) ผูประกอบการตองให                 
ความสําคัญกับการออกแบบภายนอก ภายใน และการจัดแสดง เพ่ือสรางความประทับใจใหแกลูกคา เพ่ิมโอกาส
สรางยอดขายสินคาไดมากขึ้น E: Empathy (ความใสใจ) ผูประกอบการและพนักงานทุกคนตองเขาใจความรูสึก
และความตองการของลูกคา อีกท้ังตองใสใจลูกคาในทุกรายละเอียดท่ีสงผลตอธุรกิจ โดยการปฏิบัติตอลูกคา              
ดวยความปราณีต จริงใจและซื่อสัตย
  สําหรับขอเสนอแนะในการการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการนํารูปแบบการตลาด PRIDE Model นี้ไปศึกษา        
กับสินคาท่ีระลึกทางวัฒนธรรมประเภทอ่ืน ในพ้ืนท่ีทองเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกัน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาวาง  
แผนธุรกิจและกลยุทธการตลาดที่สนองตอบตอความตองการของลูกคา ตอไป 
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บทคัดยอ
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชน ในตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม และเพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชน ในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย             
จังหวัดเชียงใหม  กลุ มเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือบานและชุมชน ในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย                     
จังหวัดเชียงใหม  รวมทั้งสิ้น 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แบบสํารวจ (2) การจัดการเรียนรู ไดแก แผนการ
เรียนรูภาษาไทยเบื้องตน  เอกสารประกอบการสอน  และแบบประเมินการจัดการเรียนรู  และ (3) แบบสัมภาษณ   
วเิคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหแบบอปุนยั  ผลการวิจยัพบวาบานและชุมชนในตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดั
เชียงใหม มีความตองการใหบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาเขามาสอนหนังสือในวิชาภาษาไทย       
ผูวจิยัจงึเขาไปจัดการเรยีนรูใหกบับานและชมุชนในตําบลทาตอน  ตามแผนการเรยีนรูในหลกัสูตรการศกึษานอกระบบ 
ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  โดยไดจดัทําแผนการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตน และเอกสารประกอบการสอน 
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนในตําบลทาตอน จํานวน 150 ชั่วโมง เปนเวลา 50 สัปดาห 
ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2556  ถึง 23 มกราคม 2557  และผูวิจัยไดทําการติดตามผลการจัดการเรียนใน  กลุม 5 สาระ 
ของกลุมเปาหมายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ดวยวิธีการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษา (1) การอาน  พบวาสามารถ
อาน คํา ขอความ ประโยคตาง ๆ   ที่พบเห็น และอานหนังสือนอกเวลา หนังสือธรรมะ โดยเขาใจความหมายจากเรื่อง
ทีอ่าน สามารถอธบิายเร่ืองราวทีอ่านได  ทัง้ยังเกิดความมัน่ใจในการตดิตอประสานงานกบับุคคล หนวยงานราชการ 
โดยเฉพาะการติดตอกับท่ีวาการอําเภอแมอายเพราะสามารถอานขอความบนเอกสารขออนุญาตออกนอกพื้นท่ีได 
และการติดตอประสานงานกับโรงเรยีน โดยสามารถอานใบรายงานผลการเรียนของนกัเรยีนและอานเอกสารโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ  ของทางโรงเรียนได และเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนมากขึ้น  (2)  การเขียน  พบวาสามารถ

การจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชน ในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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เขียนชื่อ นามสกุล ตัวเองได แทนการพิมพลายนิ้วมือ ในการลงลายมือชื่อบนเอกสารตาง ๆ  สามารถเขียนสื่อสาร
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน และเขียนประเมินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียนได สามารถเขียน
กระทูธรรม รวมทั้งเขาใจความหมายและอธิบายเร่ืองที่เขียนได  เกิดความมั่นใจ มีความกลาในการติดตอประสาน
งานกับบุคคล และหนวยงานราชการ (3) การฟง การดู และการพูด   พบวาสามารถฟง ดู และพูดสื่อสารภาษาไทย
กลางกับบุคคล และหนวยงานตาง ๆ  ไดโดยเขาใจเรื่องที่ไดรับฟง สามารถพูดโตตอบ ถายทอดความรูสึกนึกคิดของ
ตนใหเปนคําพูดได  ซึ่งมีประโยชนตอการประกอบอาชีพไดแก อาชีพคาขาย อาชีพรับจางทั่วไป อาชีพกอสราง และ
อาชพีทําไรทํานา ทาํใหมีรายไดเพ่ิมมากขึน้ เพราะสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางาน เกิดความกลาท่ีจะพูดกับครู
และผูบริหารสถานศึกษาเพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนรวมกับโรงเรียน   (4) หลักการใชภาษาไทย   พบวาสามารถ
เขาใจหลักการใชภาษาไทย และมีการทบทวนฝกฝน เพื่อนําไปตอยอดในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และศึกษา    
นักธรรม ตอไปในอนาคตไดหากมีคําไหนท่ี อานสะกด เขียนคําไมไดก็อาศัยบุตรหลานของตนชวยแนะนําและ            
สอนเพิ่มเติม ทําใหความสัมพันธระหวางครอบครัวดีมากขึ้น และ (5) วรรณคดี และวรรณกรรม สามารถอานบทรอย
แกว บทรอยกรอง และทองจําบทอาขยาน บทรองเลนพื้นบาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เชน
การรองเปนเพลงกลอมเด็ก และสงเสริม การละเลน ของเด็กไทย เปนตน ตลอดจนสามารถชวยฝกสอนการทองบท
อาขยาน และบทรองเลนพื้นบานใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได

คําสําคัญ
  การจัดการเรียนรู   บานและชุมชน    อําเภอแมอาย   จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  This research aimed to investigate and arrange learning for houses and community in Tha-ton 
Sub-district, Mae Ai District, Chiang Mai Province and to follow-up the results of learning management for 
houses and community in Tha-ton Sub-district, Mae Ai District, Chiang Mai Province. The total number 
was 25. The tools used in this research included (1) survey form (2) basic Thai learning plan, supplementary 
sheets and evaluation form (3) interview form. The data were analyzed through Inductive analysis.              
The findings were as follows: learning arrangement for the target groups in Tha-ton Sub-district, Mae Ai 
District, Chiang Mai Province derived from the demands of themselves requiring individuals or agencies 
related to educational management by teaching them Thai.  Thus, the researcher arranged learning for 
the target groups based on the learning plan of non-formal education at the levelof basic education of 
year 2008 by preparing basic Thai learning plan and supplementary sheets.  The researcher arranged 
learning for houses and community in Tha-ton Sub-district for 150 hours.  It took 50 weeks from January 
31, 2013 - January 23, 2014 and the researcher followed-up the results of learning arrangement in the 
groups comprising 5 contents of the target groups on September 16, 2014 by interviewing the graduates.   
(1) Reding showed that they could read words, messages, sentencesas seen and external reading books, 
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Dhamma books by understanding the meaning of the story they read, explaining the story they read.      
They felt confidence to contact with people, government agencies, especially Mae Ai District Office since 
they could read the messages in the documents requesting to leave the area and could coordinate with 
the school by being able to read student’ s grade reports, documentation, projects or various activities 
of the school.  Those made the target groups have much more involvement in the school.  (2) Writing 
revealed that they could write their own names and family names instead of fingerprinting in order to sign 
their names in various documents, write in order to communicate and express their opinions about         
themselves, write in order to evaluate projects or various school activities, write Dhamma questions and 
also understand the meanings and explain about what they wrote.   They had self-confidence and dared 
to contact and co-ordinate with people and government agencies.  (3) Listening, viewing and speaking 
indicated that they could listen, view and speak Thai with people and various agencies, understand what 
they listened to, communicate and transfer their feelings into words which was useful to their occupation 
including trading, general employment, construction and agriculture.  That helped increase their income 
since they could enhance their performance efficiency.  They dared to speak with teachers as well as 
school administrators in order to promote and develop the students with the school.  (4) The principle of 
using Thai language showed that they understood the principle of using Thai language by revising and 
practicing in order that they could further their studies at non-formal education schools and Dhamma 
schools in the future.  If there were any words they could not read, spell and write, their own children would 
help them with some advices and teaching.  That helped them increase the relationship among their own 
families.  (5) Literature and literary writings revealed that they appreciated the beauty of Thai language 
by being able to read proses, poetries and memorize recitations and folk lyrics and could apply them in 
their daily lives, such as to sing lullabies and to promote games for Thai children and so on.  Moreover, 
they could assist to teach Prathom 1 pupils to memorize recitation and folk lyrics.  

Keywords
  Learning  Management,   Houses and Community,   Mae Ai District,   Chiang Mai Province

บทนํา
  ประชาชนสวนใหญในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม  มีความหลากหลายทางชาติพันธุ  
ประกอบดวย คนพื้นเมืองเหนือ ไทยใหญ ไทลื้อ จีนฮอ และชนเผาตาง ๆ  เชน อาขา ลาหู ลีซอ  เยา กะเหรี่ยง และ   
ยังมีคนท่ีอพยพจากตางประเทศเขามาเร่ือย ๆ  ทําใหมีคนไรสัญชาติไทยมากข้ึน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ  
ตางภาษา ตางวัฒนธรรม ทําใหเกิดปญหาคุณภาพชีวิต เนื่องจากประชาชน มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย
ในการศึกษาตอ (สาํนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อาํเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม, 2552,  3) ทาํใหมผีูไมรู
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หนังสือในตําบลทาตอนจํานวนมาก โดยไมสามารถ อาน เขียน พูดภาษาไทยภาคกลางได  ทําใหหลายหนวยงาน      
ไมไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน เน่ืองจากปญหาในการติดตอประสานงาน นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุทําใหผู     
ไมรูหนังสือขาดความม่ันใจ ในการติดตอประสานงานกับโรงเรียนและหนวยงาน องคกรตาง ๆ   ในบางคร้ังการสาํรวจ
ขอมูลมักจะไมไดขอมูลที่เปนจริง เพราะการไมรูหนังสือทําใหไมสามารถกรอกขอมูลไดเอง   เชนเดียวกับโรงเรียน
อนุบาลประกายดาว ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ ระดับกอนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  ตั้งอยูที่ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม  ทางโรงเรียนพบวา ไมไดรับ
ความรวมมือจากผูปกครอง และชุมชน และเกิดปญหาในการสื่อสารกับผูปกครองทําใหสงผลกระทบตอการพัฒนา
ผูเรียน
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีสาระ สําคัญที่
มุงเนนการจัดการศึกษาท่ีเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรมที่ดีในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และการจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มศกัยภาพ ดงันัน้ในการจัดการเรียนรูจงึจาํเปน
ตองจัดใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและพัฒนาการของผูเรียน เนนฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญ
สถานการณ การประยุกตความรูเพื่อใชในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี การปลูกฝงคุณธรรม คานิยม คุณลักษณะ           
อันพึงประสงคของสังคม การจัดบรรยากาศแหงการเรียนรูเปนส่ิงท่ีสําคัญย่ิง ทั้งนี้เพ่ือมุงประโยชนของผูเรียนเปน
สาํคัญ ใหผูเรียนเปนคนด ีคนเกง และมคีวามสุข การเรียนการสอนท่ีดนีัน้ควรมีความเปนพลวตัร คอื มกีารเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา ทัง้ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางบรรยากาศในการเรียนรู สาระการเรียนรู รปูแบบเทคนิค 
วธิกีาร เปนตน ในสวนของ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 3-22) หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มุ งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ                 
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน” เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณา
การอยางสมดุล ระหวางปญญาธรรม ศีลธรรม และ วัฒนธรรม มุงสรางพื้นฐาน การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
สังคม ชุมชน และพัฒนาความสามารถเพ่ือการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหภาคีเครือขายมีสวนรวมจัดการศึกษา          
ใหตรงตามความตองการของผูเรียน
  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย             
จังหวัดเชียงใหม  เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมใหกับบานและชุมชนตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  
จังหวัดเชียงใหม ตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาและจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชน ในตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม
  2.  เพ่ือตดิตามผลการจดัการเรียนรูใหกบับานและชมุชน  ในตาํบลทาตอน   อาํเภอแมอาย  จงัหวดัเชียงใหม
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วิธีการวิจัย
  1.   ขอบเขตดานประชากรและกลุมเปาหมาย
         ประชากรและกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือบานและชุมชนในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  
จังหวัดเชียงใหม ไดแก ผูไมรูหนังสือท่ีอาศัยอยูในหมูบานวังไผ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม              
ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยแบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ (1) พอแมหรือผูปกครอง      
ทีม่บีตุรหลานอยูในวยัเรยีน ทีไ่มรูหนังสือ จาํนวน 8 คน  (2) สามเณร พระภิกษสุงฆ และชาวบานทีไ่มรูหนังสือ  จาํนวน 
17 คน ซึ่งไดเขารวมในการจัดการเรียนรู รวมจํานวน 25 คน  ในปการศึกษา 2556
  2. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
        2.1  ทําการสํารวจความตองการของคนในตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบ
สํารวจความตองการ ซึ่งไดเลือกสํารวจหมูบานวังไผ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจาํนวน 50 
หลังคาเรือน  โดยทําการสํารวจชาวบานจํานวน 50 คน ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว
        2.2  นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 จํานวน 50 คน ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว 
พบวา ชาวบานมีความตองการในการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตนเพ่ือการสือ่สาร และประโยชนในการดําเนินชวีติประจาํ
วัน มากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีจํานวน 25 คน รองลงมา  คือ ตองการไดรับการสงเสริมอาชีพทอผาลายไทลื้อ จํานวน 
15 คน ตองการไดอบรมวิธีเลี้ยงหมูหลุม จํานวน 5 คน ตองการไดรับการอบรมและสงเสริมการปลูกผักไรสารพิษ 
จํานวน 3 คน และตองการไดรับการสงเสริมเปนหมูบานทองเที่ยว จํานวน 2 คน  
       2.3  ผูวจิยัจัดทําแผนเรยีนรูภาษาไทยเบือ้งตน   เอกสารประกอบการสอน  และแบบประเมนิการจัดการ
เรียนรู  

        2.4  ผูวิจัยไดจัดการเรียนรู  โดยทําการสอนภาษาไทยเบ้ืองตน  จํานวน 150 ชั่วโมง 50 สัปดาห          
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง  ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2556  ถึง 23 มกราคม 2557  จํานวนผูเรียน 25 คน
        2.5  การติดตามผลการจัดการเรียนรู พบวา จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 25 คน มีผูที่สําเรจ็การศึกษา 
จํานวน 11 คน  และมีผูที่ไมสําเร็จการศึกษา จํานวน 14  คน ดวยสาเหตุ ดังนี้ (1) ไมมีรถรับสงในการเดินทางมาเรียน  
(2) เขาทํางานในชวงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน และ (3) มีปญหาเรื่องสุขภาพ  ในการสัมภาษณ ไดแบงขอมูล

เปน 2 ประเด็น คือ การเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวันและ การมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนรวมกับ
โรงเรียน  โดยทําการสัมภาษณ วันที่ 16 กันยายน 2557
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
            3.1   แบบสํารวจ   ผูวิจัยศึกษาการสรางแบบสํารวจเพื่อนํามาสรางเปนประเด็นคําถามในแบบสํารวจ 
4 สวนดังนี้ (1) ขอมูลสวนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู สัญชาติ  เพศ  อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ (2) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (3) การเสนอแนะความตองการการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  
และ (4) ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชวีติประจําวัน และการมสีวนรวมในการพัฒนานกัเรียน
รวมกับโรงเรียน
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   3.2 การจดัการเรยีนรู  ผูวจิยัศึกษาหลักสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  พ.ศ. 2551 
ในเรือ่งแผนการเรียนรูซึง่เปนการดําเนินงานตอจากการกําหนดหนวยการเรียนรู โดยไดนาํหนวยการเรียนรูไปกําหนด
เปาหมายการจัดการเรียนรู และเน้ือหาในแผนการเรียนรู ตามองคประกอบแผนการเรียนรู และไดนําไปออกแบบ
แผนการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตนใหเหมาะสมกับจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวย (1) แผนการเรียนรูภาษาไทยเบื้องตน (2)  เอกสารประกอบการสอน  (3)                      
แบบประเมินการจัดการเรียนรูโดยสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดไวในวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ชั้นปที่ 1 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่ประเมินจากสภาพจริงในการวดัความรูความเขาใจ
ในการพฒันาทกัษะทัง้ 5 สาระ คอื (1) การอาน (2) การเขียน  (3) การฟง การด ูและการพดู (4) หลักการใชภาษาไทย  
และ (5) วรรณคดี และวรรณกรรม  ตามเกณฑการใหระดบัคะแนน ดงันี ้4 หมายถึง ดมีาก  3 หมายถึง ด ี 2 หมายถึง 
ปานกลาง และ 1 หมายถึงปรับปรุง
   3.3  แบบสัมภาษณ ผูวจิยัไดศกึษาเอกสารและทําการสรางแบบสมัภาษณ โดยศึกษาวัตถปุระสงคของ
การจัดการเรียนรู และการติดตามผล แบงเปน 2 ประเด็น คือ การเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ       
การมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนรวมกับโรงเรียน ใน 5 สาระ คือ (1) การอาน (2) การเขียน  (3) การฟง การดู และ
การพูด (4) หลักการใชภาษาไทย  และ (5) วรรณคดี และวรรณกรรม  จากนั้น ผูวิจัยและทีมงานดําเนินการสัมภาษณ 
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 กลุม คือ (1) พอแมหรือผูปกครอง ที่มีบุตรหลานอยูในวัยเรียนที่ไมรูหนังสือ  จํานวน 4 
คน กลุมที่ (2) สามเณร พระภิกษุสงฆ และชาวบานที่ไมรูหนังสือ  จํานวน 7 คน รวมจํานวน 11 คน 

  4.  การวิเคราะหขอมูล
   4.1 แบบสํารวจความตองการของคนในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาความถี่ และคารอยละ
       4.2  แบบประเมินการจัดการเรียนรู  วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   4.3  แบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหแบบอุปนัย

ผลการวิจัย
     1.   การสํารวจความตองการของคนในหมูบานวังไผ ตําบลทาตอน
   จากการสํารวจความตองการของคนในหมูบานวังไผ ตาํบลทาตอน ไดขอสรปุวา มคีวามตองการเรียนรู
ภาษาไทย เน่ืองดวยไมรูหนังสือ ซึ่งเปนผูอพยพมาจากสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนคนไทลื้อ ที่ไร
สัญชาติ มีฐานะยากจน จึงทําใหไมไดเรียนหนังสือ จนมีปญหาในการดําเนินชีวิต 2  เรื่อง คือ (1) การติดตอสื่อสาร
กับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ  (2) ดานการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนกับโรงเรียน ดังนั้นจึงมีความตองการให
บคุคล หรอืหนวยงานท่ีมหีนาทีจ่ดัการศึกษา เขามาจดัการเรียนรูใหกบับานและชุมชนในตาํบลทาตอน  อาํเภอแมอาย 
จงัหวดัเชยีงใหม ในวชิาภาษาไทยเบ้ืองตน เพ่ือพัฒนาดานการพูด การอาน และการเขียน เพือ่ลดปญหาในการติดตอ
สือ่สารกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ   ทีต่องใชในชีวติประจาํวัน และเพ่ือการมีสวนรวมในการพฒันานักเรียนรวมกับ
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น
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  2. การจัดการเรียนรู
               ในการดําเนินการจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนในตําบลทาตอน จํานวน 25 คน โดยมีเงื่อนไขวา    
ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคะแนนการประเมิน รวม 50 สัปดาห ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว  มีคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวาระดับ 
2.00  และตองมีชั่วโมงเรียนอยางนอย 100 ชั่วโมง จึงจะไดรับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนอนุบาลประกายดาว  
ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา  มีผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการประเมิน จํานวน  11 คน  ในปการศึกษา 2556  
  3. การติดตามผลการจัดการเรียนรู
              ผูวจิยัไดสมัภาษณผูสาํเร็จการศกึษา ซึง่แบงออกเปน 2 กลุม ดงันี ้(1) พอแมหรอืผูปกครองท่ีมบีตุรหลาน
อยูในวัยเรียนที่ไมรูหนังสือ จํานวน 4 คน (2) สามเณร พระภิกษุสงฆ และชาวบานที่ไมรูหนังสือ จํานวน 7 คน รวมผู
สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 11 คน ในปการศึกษา 2556  โดยทําการสัมภาษณ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งขอมูลการ
สัมภาษณแบงเปน 2 ประเด็น คือ การเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการมีสวนรวมในการพัฒนา
นักเรียนรวมกับโรงเรียนอนุบาลประกายดาว ใน 5 สาระ ดังนี้
   3.1 การอาน
    จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ   
การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียน ดานการอาน ไดขอสรุปวา หลังจากไดรับการจัดการเรียนรู ทําให
มทีกัษะดานการอานภาษาไทยเพ่ิมข้ึน เกิดความภมูิใจ และมคีวามมัน่ใจมากข้ึนในการติดตอประสานงานกับบุคคล 
และหนวยงานตาง ๆ  เพราะสามารถอานขอความบนเอกสารสําคัญได เชน เอกสารการขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี
จากท่ีวาการอําเภอแมอาย  อานหนังสือนอกเวลา หรือหนังสือที่ตนมีความสนใจ และอานปายตาง ๆ ได เปนตน 
นอกจากนีก้ารอานยังทําใหเกิดความคลองตวัและมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เชน สามารถอานใบเสรจ็ รายการ
สินคาของอาชีพคาขาย และกอสราง สามารถอานหนังสือธรรมะได และเวลาโรงเรียนแจงขาวสารเกี่ยวกับนักเรียน 
เชน ใบรายงานผลการเรียน การเชญิประชมุผูปกครอง หรอืการแจงกจิกรรมตาง ๆ  สามารถอานและเขาใจความหมาย 
   3.2 การเขียน  
    จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษา  เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน            
และการมีสวนรวมในการพฒันาผูเรียนรวมกับโรงเรยีน ดานการเขียน ไดขอสรปุวา การเขยีนทําใหการดาํเนินชีวติประจาํ
วนัมีความเปล่ียนแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ สามารถเขียนช่ือ นามสกลุตัวเอง โดยไมตองพิมพลายน้ิวมือเวลาตดิตอหนวย
งานราชการ และสามารถเขียนชื่อคนในครอบครัว สามารถเขียนตามแบบ เขียนคํา เขียนประโยค และเรียบเรียงเปน
เร่ืองราวได การเขียนยงัชวยใหเกิดความคลองตวัในการประกอบอาชพี และทําใหมคีวามกาวหนาในอาชีพ เชน บนัทึก
รายการส่ังซือ้สนิคา และบนัทกึรายการคาของอาชีพคาขาย สามารถเขยีนรายการสัง่ซือ้วสัดกุอสรางในอาชีพกอสราง 
สามารถเขียนบันทึกการทํางานและลงชื่อการทํางานไดในอาชีพรับจางท่ัวไป และสามารถเขียนกระทูธรรมได                 
ในสวนของการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน คือ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผูเรียน และเขียนประเมิน
กิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียนได
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   3.3 การฟง การดู และการพูด  
    จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ   
การมสีวนรวมในการพัฒนาผูเรยีนรวมกบัโรงเรียน ดานการฟง การด ูการพูด ไดขอสรปุวา การฟง การด ูการพูด ถอืวา
เปนทักษะแรกท่ีสําคัญกอนการเขียน การอาน โดยเนนเร่ืองการฟง พูด ภาษาไทยภาคกลางในการติดตอ สื่อสาร
ระหวางบุคคล ฟงภาษาไทยภาคกลางได เขาใจความหมาย และพูดภาษาไทยภาคกลางไดแตไมคอยชัดเจน ยังไมมี
ความรูและความเขาใจ คาํทีไ่มใชภาษาไทย เชน ภาษาตางประเทศ และตองการเรียนรูตอไป เกดิผลดตีออาชีพรับจาง
ทั่วไป และอาชีพกอสราง เกิดความเขาใจกันระหวางนายจางและลูกจาง  ในอาชีพคาขายสามารถพูดคุยในการซื้อ
ขาย สามารถโฆษณาสินคาใหผูอืน่เขาใจได เปนผลทําใหมยีอดขายมากข้ึน สามารถพูดถายทอดหลักธรรมใหญาตโิยม
ไดอยางเขาใจ  ในสวนของการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน คือ สามารถพูดคุยกับครู และผูบริหารโรงเรียนทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเปนขอมูลอันจะนําไปพัฒนาตัวนักเรียน
            3.4 หลักการใชภาษาไทย  
                   จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษา เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
การมสีวนรวมในการพฒันานกัเรยีนรวมกบัโรงเรยีน ดานหลักการใชภาษาไทยไดขอสรปุวา ทําใหมคีวามรูความเขาใจ
ในหลกัการใชภาษาไทยในเบือ้งตนได สามารถอาน เขยีน สะกดคํา อานประโยค เขยีนเรียบเรยีงคาํใหเปนประโยคงาย ๆ      
ได และสามารถอาน เขียนเปนเรื่องราวสั้น ๆ ได และรูความหมาย เขาใจเรื่องราวที่อานได ในบางคําที่ไมรูตองอาศัย
ใหผูรูแนะนําและตองฝกฝนเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือการตอยอดในการศกึษาตอในอนาคต  ในการพฒันาผูเรียนรวมกบัโรงเรยีน 
พบวา มีความมั่นใจ และมีความกลาที่จะเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน
   3.5 วรรณคดีและวรรณกรรม
    จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ  
การมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนรวมกับโรงเรียนดานวรรณคดีและวรรณกรรม ไดขอสรุปวา  การจัดการเรียนรู     
ใหกบับานและชุมชนตําบลทาตอน อาํเภอแมอาย  จงัหวัดเชียงใหม ทาํใหไดฝกเขียน ฝกอาน และทองจําบทอาขยาน
และบทรองเลนพื้นบาน เพิ่มทักษะการอานบทรอยแกว บทรอยกรอง ทําใหเห็นถงึวัฒนธรรมการละเลนของเด็กไทย 
สามารถนําไปรองกลอมเด็ก และสงเสริมการเลนเพ่ือความสนุกสนานแบบพื้นบาน ในสวนของการพัฒนานักเรียน
รวมกับโรงเรียน สามารถแบงเบาภาระครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในการชวยเปนผูฝกสอนใหนักเรียนได
ทองจําและทําความเขาใจกับความหมายของบทอาขยานและบทรองเลนพื้นบานได

อภิปรายผลการวิจัย   
      สาระการอาน พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการมีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียน โดยไดขอสรุปวา หลังไดรับการจัดการเรียนรู ทําใหมีทักษะดานการอานภาษา
ไทยเพิ่มขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ และมีความมั่นใจมากขึ้นในการติดตอประสานงานกับบุคคล และหนวยงานตาง ๆ  
เพราะสามารถอานขอความบนเอกสารสําคัญได เชน เอกสารการขออนญุาตออกนอกพ้ืนทีจ่ากทีว่าการอาํเภอแมอาย  
อานหนังสือนอกเวลา อานหนังสือที่ตนมีความสนใจ และอานปายตาง ๆ  ได การอานยังทําใหเกิดความคลองตัวและ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เชน สามารถอานใบเสร็จ รายการสินคาของอาชีพคาขายและกอสราง สอดคลอง    
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กับงานวิจัยของ กัลยกร กัญจา (2548) ที่แสดงความคิดเห็นวา การใชชุดการสอนทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยน
ไป คือมีความสนใจและต้ังใจเรียนทําใหสามารถอานหนังสือไดถูกตอง มีความกลาแสดงออกมากข้ึน เชน กลาใน   
การแสดงความคิดเห็น กลาซักถาม และสามารถใชเวลาอานแตละครั้งนอยลง
     สาระการเขียนพบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชวีิตประจําวัน และการมีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียน โดยไดขอสรุปวา การเขียนทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันมีความเปลี่ยนแปลง
ไปในทางทีด่ขีึน้ สามารถเขียนชือ่ นามสกุลตวัเองโดยไมตองพมิพลายนิว้มือเวลาตดิตอหนวยงานราชการ และสามารถ
เขียนชื่อคนในครอบครัว สามารถเขียนตามแบบ เขียนคํา เขียนประโยค และเรียบเรียงเปนเรื่องราวได การเขียน          
ยงัชวยใหเกิดความคลองตวัในการประกอบอาชีพ และทาํใหมคีวามกาวหนาในอาชพี เชน บนัทึกรายการส่ังซ้ือสินคา 
และบนัทกึรายการคาของอาชพีคาขาย สามารถเขียนรายการส่ังซือ้วสัดกุอสรางในอาชพีกอสราง สามารถเขียนบนัทกึ
การทํางานและลงชื่อการทํางานได ในอาชีพรับจางทั่วไป และสามารถเขียนกระทูธรรมได  ในสวนของการมีสวนรวม
กับทางโรงเรียน คือ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูเรียน และเขียนประเมินกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน
ได ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ คชาภรณ  จําปาอิ่ม (2550) ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนวา การฝกฝน
การเขียนโดยใหไดลงมอืปฏบิตัจิรงิจะทาํใหนกัเรยีนเกิดการเรียนรู และมคีวามรูความเขาใจ สามารถเขียนคาํคลองจองได 
ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนภาษาไทยตอไป
  สาระการฟง การดู และการพูด  พบวา ผูสาํเร็จการศกึษามกีารเปลีย่นแปลงในการดําเนินชีวติประจาํวัน และ
การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียน ดานการฟง การดูและการพูด ไดขอสรุปวา การฟง การดูและ      
การพูด ถือวาเปนทักษะแรกที่สําคัญ กอนการเขียน การอาน โดยเนนเรื่องการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ฟงภาษา
ไทยภาคกลางไดเขาใจความหมาย และพูดภาษาไทยภาคกลางไดแตไมคอยชัดเจน เกิดผลดีตออาชีพรับจางทั่วไป 
และอาชีพกอสราง เกิดความเขาใจกันระหวางนายจางและลูกจาง  ในอาชีพคาขาย สามารถพูดคุยในการซื้อขาย 
สามารถโฆษณาสินคาใหผูอืน่เขาใจได เปนผลทําใหมยีอดขายมากข้ึน สามารถพดูถายทอดหลกัธรรมใหญาติโยมได
อยางเขาใจ  ในสวนของการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน คือ สามารถพูดคุยกับครู และผูบริหารโรงเรียนในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน และเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนไดอยางเขาใจกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือเปนขอมูลอันจะนําไปพัฒนาตัวนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา สกุลวิทย (2551)        
ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูดานทักษะการฟง การดูและการพูด โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวม
มือที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหเกิดทักษะดานการฟง การดู และการพูดดีขึ้น ผูเรียนมีความสุข มีความสัมพันธกับ
บุคคลในทางที่ดี
          สาระหลกัการใชภาษาไทย  มปีระเดน็นาสนใจ คอื มคีวามรูความเขาใจในหลักภาษาไทย และเขาใจธรรมชาติ
ของภาษาไทยตามแผนการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตนท่ีมีความเหมาะสมกับผูไมรูหนังสือ ทําใหผูเรียนมีความตั้งใจ
เรียนรูและมีความพยายามทําใหเกิดการพัฒนาทักษะไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ เลขา  มากสังข (2555) 
ที่ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท่ีมีตอความสามารถในการเขียน                       
เชิงสรางสรรคภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานทุงนารี  อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง             
พบวา ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคภาษาไทยของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยเสมองเปนฐานอยูในระดับดี            
เมื่อพิจารณาความคิดสรางสรรคจําแนกตามประเภท ทั้งดานความคิดคลอง ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน และ
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ความคิดละเอียดลออ ความกระตือรือรนในการเรียนและการถามตอบในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม   พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนรวมกับโรงเรียนดานวรรณคดีและวรรณกรรม ไดขอสรปุวา  การจัดการเรียน
รูใหกบับานและชมุชนตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม ทาํใหไดฝกเขยีน ฝกอาน และทองจาํ บทอาขยาน
และบทรองเลนพื้นบาน เพิ่มทักษะการอานบทรอยแกว บทรอยกรอง ทําใหเห็นถึงวัฒนธรรม การละเลนของเด็กไทย 
สามารถนําไปรองกลอมเด็ก และสงเสริมการเลนเพ่ือความสนุกสนานแบบพื้นบาน ในสวนของการพัฒนานักเรียน
รวมกับโรงเรียน สามารถแบงเบาภาระครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในการชวยเปนผูฝกสอนใหนักเรียนได
ทองจําและทําความเขาใจกับความหมายของบทอาขยานและบทรองเลนพ้ืนบานได  สอดคลองกับงานวิจัยของ       
สุธาสินี  นุชพินิจ (2553)  ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคแบบหมวกหกใบที่มีตอ         
ความสามารถทางการเรียน การอานจับใจความภาษาไทยและความสามารถดานกระบวนการคิดอยางมีวจิารณญาณ
ของนกัเรยีนช้ันประถม ศกึษาปที ่ 5 วาสามารถคิดตามลาํดบัโดยใชเหตผุลในการพจิารณา โดยไมหลงเช่ืออะไรงาย ๆ  
ตามคําโฆษณา และเน้ือหา สื่อที่ใชในการทดลองเปนเรื่องเกี่ยวของและสัมพันธกับชีวิตประจําวันของนักเรียน คือ
การอานจากบทความ นิทาน เพลง บทรอยกรอง ขาวสารตาง ๆ

สรุป
       การจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวาผูสําเร็จ          
การศึกษาเกดิการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชวีติประจาํวันโดยเฉพาะความกาวหนาในการประกอบอาชพี การติดตอ
สื่อสารกับโรงเรียน หนวยงานราชการ หรือการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่นไดเขาใจและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 
ทาํใหคณุภาพชีวติดขีึน้ เกดิความตระหนักถงึสาํคญัของการศึกษา และมีความตองการไดรบัการสนบัสนนุดานการศกึษา
อยางตอเน่ืองในรูปแบบตาง ๆ  ตลอดจนการไดรับความสําคัญจากหนวยงาน องคกรอ่ืน และท่ีสําคัญจากคน              
ในครอบครัว ชุมชน ในการมีสวนรวมเก่ียวกับการจัดการศึกษาในทองถิ่น ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ       
การดําเนินงานจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนในบานวังไผ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
  1.  ควรมีการจัดทําแผนการเรียนรูภาษาไทยเบื้องตน โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวม เพ่ือใหผูไมรูหนังสือ        
ในตําบลทาตอนมีความรูสกึวา การศกึษาเปนสิง่สาํคญัและไดรบัความรวมมือจากทุกฝาย  และควรสรางความสมัพนัธ
และความรวมมือระหวาง บาน วัด โรงเรียนใหเปนชุมชนที่เขมเข็งมากยิ่งขึ้น
  2.  ควรแจงหรือรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในการจัดทําหองสมุดใหกับชุมชน         
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู การศึกษาคนควา 
  3.  ควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่น รวมกับชาวบานวังไผ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม เพื่อให
เกิดความรวมมือระหวางชุมชนกับโรงเรียน และเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไทลื้อ
   4.  ควรมกีารกระตุนใหบตุรหลานมบีทบาทในการจดัการเรียนรูใหกบัผูไมรูหนังสือในตาํบลทาตอน และเปน
ผูที่มีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน
ของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  โดยใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป โมเดล                   
(ClPP  Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรโดยใช
เครื่องมือแบบสอบถามกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน  คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  
จาํนวน 22 คน  ครแูละบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จาํนวน 30 คน  ผูปกครองนกัเรียน จาํนวน 35 คน  นกัเรียน 
จํานวน 50 คน  รวมทั้งสิ้น 152 คน  และเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางจากผูใหขอมูล
สาํคญั ประกอบดวย  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  จาํนวน 1 คน  คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  จาํนวน 
1 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  จํานวน 2 คน  ผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน  รวมทั้งสิ้น 6 คน  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ และวิเคราะหเนื้อหา    ผลการวิจัยพบวา การประเมินโครงการการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียน บานแมงอนขี้เหล็ก โดยมุงประเมิน 4 ดาน 1) ดานสภาวะ
แวดลอมหรือบริบททั่วไปของโครงการ พบวา รายการที่มีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ การกําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการและการจัดทําแผนดําเนนิงานโครงการ สวนรายการท่ีเห็นวาไมไดปฏิบตัโิดยมีรอยละสงูสุด คอื ผูเก่ียวของ
ทุกฝายมีการตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 2) ดานปจจัยนําเขาของโครงการ พบวา รายการที่มีการปฏิบัติ
โดยมีรอยละสูงสุด จํานวน 2 รายการ คือ จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการจากหนวยงานตนสังกัด และพัฒนา
แหลงเรียนรูใหมีความพรอมเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติโดยมี      
รอยละสูงสุด คือ โรงเรียนจัดทําหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมตามบริบททองถิ่น 3) ดานกระบวนการของโครงการ      
พบวา รายการทีม่กีารปฏบิตัโิดยมรีอยละสงูสดุ คอื จดัอบรมใหความรูเกีย่วกบัโครงการแกคณะกรรมการสถานศึกษา

การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
ของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม
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ขัน้พ้ืนฐาน สวนรายการทีไ่มไดปฏิบตัโิดยมีรอยละสงูสุด คอื เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดเรียนในหลกัสูตร
การฝกอบรมทักษะอาชีพ และ 4) ดานผลผลิตของโครงการ พบวา รายการท่ีมีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ                
ผูเรียนไดแสดงความพึงพอใจในการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติ  
โดยมีรอยละสูงสุด คือ จัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร   

คําสําคัญ
   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  การพัฒนาทองถิ่น  โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก  จังหวัดเชียงใหม      

Abstract
   This research aimed to evaluate the project of school based management for local development 
of Maengonkilek School, Fang District, Chiang Mai Province by using the conceptual framework according 
to Daniel L. Stufflebeam’s CIPP Model.  The data were collected population from through questionnaires 
15 basic education commissions, 22 network parents committee, 30 teachers and school educational 
staff, 35 student’s parents and 50 students.  There were totally 152 people.  In addition, the data were 
collected through unstructured interviews from people who provided important information including 1 
person of basic education commissions, 2 people of network parents committee, 2 people of teachers 
and school educational staff and 2 people of student’s parents.  There were totally 6 people.  The data 
were analyzed through frequency, percentage and a content analysis. The findings were as follows:        
The project evaluation of school based management for local development of Maengonkilek School       
focused on assessing 4 aspects. 1) The environment or general context of the project revealing the list 
with the highest percentage of performance was to set the project objectives and to make the project 
action plan whereas the item with the highest percentage of non-performance was that all parties who 
concerned verified the project operation. 2) The input factors of the project showing 2 lists with the highest 
percentage of performance were to set up a budget supporting the project from the agency and to         
develop learning sources being available and appropriate for children, young people and local residents 
while the list with the highest percentage of non-performance was that the school prepared up-to-date 
curriculum being appropriate for the local context.  3) The process of the project indicating the list with 
the highest percentage of performance was to organize trainings about the project for the basic education 
commissions as the list with the highest percentage of non-performance was that the children, young 
people and local residents took some courses of vocational skills training curriculum.  4) The output of 
the project showing the list with the highest percentage of performance was that students expressed their 
satisfaction with additional subjects or student developing activities whereas the list with the highest 
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percentage of non-performance was to arrange activities helping the students in the project have required 
characteristics according to the curriculum.   

Keywords
   School Based Management,   Local Development,   Ban Maengonkilek School,   Chiang Mai Province
 
บทนํา
   โลกในศตวรรษท่ี 21 มกีารเปลีย่นแปลงท้ังในระดบัโลกและระดบัประเทศโดยเฉพาะภาวะความผันผวนทาง
ดานเศรษฐกจิ พลังงานและภูมอิากาศท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบอยางชดัเจน ดงัน้ันการบรหิารพัฒนาประเทศ
เพื่อสรางความเข็มแข็ง และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกจิโลกและภูมภิาค ซึง่ประเทศไทยมีพนัธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ  ในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซึ่งจําเปนตองสรางความพรอมดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสควบคู
กบัการพัฒนาระดับคุณภาพคนใหเปนพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจสูสังคมไทย ทัง้น้ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2554, 1) จึงไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะ
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย การจัดการศึกษาของไทยไดกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา           
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 หมวด 4 กลาวถึงแนวการจัดการศึกษามี 3 รูป
แบบคอื การศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั การศกึษาสามารถเรยีนรูโดยบรูณาการ
ผสมผสานรปูแบบการเรียนรูเขาดวยกันอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูเรียนเปนคนของสังคมโดยสมบูรณ (สาํนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 7) ประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 80 (4) ไดระบุวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาและมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา นอกจากน้ีพระราชบัญญัติยังกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (6) บญัญัตใิหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีจดัการศึกษาและภารกิจ
อื่น ๆ จึงทําใหปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก จัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบอยูทั่วประเทศ
   จากกฎหมายขางตนจะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิน่มีบทบาทในการจัดการศึกษาในระดบัใดระดบั
หนึง่ หรอืทกุระดับตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการของทองถิน่ ซึง่กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
กระทรวงมหาดไทย ไดเล็งเห็นวาโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญอยูใกลชุมชนและมีความพรอม
ดานทรัพยากรทางการศึกษา เชน อาคารสถานท่ี วสัดอุปุกรณ บคุลากรท่ีมคีวามพรอม จงึมนีโยบายใหโรงเรยีนสังกดั
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนแมอายวิทยาคม โรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก               
และโรงเรียนตนแกวผดงุวทิยาลัย ใหเปนแหลงเรียนรูสาํหรับการศึกษาตลอดชีวติของคนในชุมชนทองถ่ิน โดยองคการ
บรหิารสวนจังหวดัเชยีงใหม สนบัสนนุสงเสริมใหโรงเรยีนดังกลาวใชการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิน่ (School Based Management  for Local Development: SBMLD) แลวกําหนดโครงการไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาสถานศึกษาป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ. 2556 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 2554, 2)  
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   สาํหรบัโรงเรียนบานแมงอนขีเ้หลก็ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม  เปนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาเปด
สอนตั้งแตอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2555 นักเรียนทั้งหมด จํานวน 395 คน มีครูและ        
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 38 คน ไดถายโอนโรงเรียนจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 
มาสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัเชยีงใหม ตามพระราชบญัญตักิาํหนดและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ในวนัที ่15 ธนัวาคม 2549 และเนือ่งจากสถานทีต่ัง้โรงเรยีนอยูกลางชมุชนตาํบลแมงอน 
ซึง่ผูปกครองนกัเรียนสวนใหญมฐีานะยากจน ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและรบัจางท่ัวไป ทางโรงเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครอง จึงรวมกันกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดทํา
โครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบานแมงอนขีเ้หล็กไวในแผนปฏบิตักิาร
ประจําปการศึกษา 2554 (โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก, 2554, 4 - 9) โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 1,000,000 บาท โครงการดังกลาว        
มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหตวัแทนชมุชนหมูบานแมงอนขีเ้หล็ก  มทีกัษะอาชีพการเกษตรธรรมชาต ิ ตามปรชัญาของเศรษฐกจิ    
พอเพียงแบบย่ังยืน และเยาวชน ยุวเกษตรกรในโรงเรียนมีความรูทักษะอาชีพสามารถนําไปปฏิบัติในครอบครัว         
ของตนเองได ดานผูนาํหมูบานแมงอนข้ีเหล็ก ตองมีความรู ทกัษะการใชคอมพิวเตอร ดานอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู             
เพ่ือรบัประโยชนจากการพัฒนาอาชพีของตนเอง สวนผูแทนชมุชน เยาวชนตําบลแมงอน ตองมีทกัษะความรู สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมลานนา และสงเสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน     
มีสวนรวม ในการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน ซึ่งการดําเนินงานโครงการประกอบไปดวยกิจกรรมยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนมีความหลากหลายในอาชีพ เชน กิจกรรมเล้ียงกบ กิจกรรมเล้ียงปลา กิจกรรมเล้ียงไกไข กิจกรรมปลูกผัก    
กิจกรรมปลูกสตรอเบอร่ี การปลูกผักไฮโดโปรนิก กิจกรรมเพาะเห็ด การอบรมความรูพื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
และสบืสานศิลปวัฒนธรรมลานนา เปนตน จากโครงการดังกลาวเม่ือเสรจ็สิน้การดําเนินงานตองรายงานผลโครงการ
ใหผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของรับทราบทุกป ซึ่งผลการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะในที่ประชุมวา ควรมีการ
ประเมินโครงการท้ังกอนการดําเนินโครงการ ระหวางการดําเนินโครงการ และหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จส้ิน 
(โรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก, 2555, 11) ผูวิจัยจึงทําการศึกษาคนควารูปแบบการประเมินโครงการจากนักวิชาการ
หลายคน และพบวา รูปแบบการประเมินแบบซิปป โมเดล (CIPP  Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel 
L. Stufflebeam) (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2541, 170) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินทั้ง 4 ดาน คือ การประเมินดานสภาวะ
แวดลอมเปนการประเมินถึงสภาพบริบทท่ัวไป (Context) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมิน   
ความพรอมของทรัพยากรที่เกี่ยวของกับโครงการ การประเมินดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินขั้นตอน
การดําเนินงานโครงการ และการประเมนิดานผลผลติ (Product) เปนการประเมนิผลท่ีเกิดจากการดาํเนินงานโครงการ 
เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียน        
บานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
   ดงันัน้ ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจในการประเมนิโครงการการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพฒันาทองถ่ิน
ของโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป โมเดล (CIPP 
Model) เพ่ือเปนแนวทางการพฒันาและวางแผนดําเนินงานโครงการการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพฒันา
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ทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตอไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพัฒนาทองถิน่ของโรงเรยีนบานแมงอนข้ีเหล็ก  
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  
 
ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
  1. ประชากร
          ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผูเขารวมโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 15 คน ผูปกครองเครือขาย จํานวน 22 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 30 คน 
นักเรียน จํานวน 50 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 35 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 152 คน ในปการศึกษา 2556   
  2.   ผูใหขอมูลสําคัญ 
            ผูใหขอมลูสาํคญั เปนผูใหขอมลูจากการสัมภาษณ จาํนวน 6 คน คอื ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการผูปกครองเครือขาย จํานวน 1 คน ตัวแทนครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา จํานวน 2 คน และตัวแทนผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน ทีไ่ดมาโดยใชวิธคีัดเลือกแบบเจาะจงจากประชากร 
ทีเ่ปนผูมคีวามกลาคิด มคีวามรอบรู มคีวามชาํนาญ และเปนผูมปีระสบการณในการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรยีน 
เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกดานไปเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  

ขอบเขตเนื้อหา
        การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเนื้อหา 2 ประเด็น ไดแก 1) การประเมินโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป โมเดล 
(CIPP  Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2541, 170)          
โดยมุงประเมิน 4 ดาน คือ ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไปของโครงการ ดานปจจัยนําเขาของโครงการ                  
ดานกระบวนการของโครงการ และดานผลผลิตของโครงการ และ 2) โครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในปการศึกษา 2556  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย
  1.  แบบสอบถามการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียน
บานแมงอนข้ีเหล็ก อาํเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม แบงออกเปน 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดชียงใหม เปนคําถามแบบเลือกตอบ และตอนที่ 3 ปญหา
และขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด    
   การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และการใชภาษาของแบบสอบถาม โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน      
และมีการปรับปรุงแกไข โดยพิจารณาเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (ICO) ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป และการหาคา
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ความเที่ยง (Reliability) ของเคร่ืองมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach ’s Alpha           
Coefficient) แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางโรงเรียนแมอายวิทยาคม จํานวน 65 คน มีคาความเช่ือมั่น            
ทั้งฉบับเทากับ 0.9494 
  2. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ผูวิจัยกําหนดแนวคําถามโดยนําเอาผลการตอบแบบสอบถามขอ          
ที่มีคาเฉล่ียสูงสุดของการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียน         
บานแมงอนข้ีเหลก็ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม และคาเฉล่ียต่ําสุดของการประเมินโครงการการบรหิารโดยใชโรงเรยีน
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในแตละดาน จํานวน          
4 ดาน มาตั้งเปนประเด็นขอคําถามในการสัมภาษณ จากน้ันนําแบบสัมภาษณไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมได         
ถูกคัดเลือกแบบเจาะจงที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ โดยเปนตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน 
และตวัแทนคณะกรรมการผูปกครองเครอืขาย จาํนวน 1 คน รวมจาํนวน 2 คน พบวาไดรบัขอมูลตามทีต่ัง้ขอคาํถามไว 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของ
โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 152 ฉบับ ไดรับ
คืน 147 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.71 จากนั้นนํามาตรวจสอบพบวา มีความสมบูรณทุกฉบับ
  2.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูใหขอมูลดวยตนเอง จํานวน 6 คน   
โดยใชแนวทางคําถามในการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม แลวเสร็จนํามาวิเคราะหขอมูล      
โดยใชการวิเคราะห สรุปเนื้อหาตามประเด็น นําเสนอผลเปนความเรียง

การวิเคราะหขอมูล
  1. แบบสอบถามการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียน
บานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ แลวนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยาย
  2. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ผูวิจัยไดจากการจดบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียง เก่ียวกับ       
การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก           
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในดานเนื้อหาแตละดาน และนําเสนอขอมูลในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย 
   1.  ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
       1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 82 คน  คิดเปนรอยละ 55.78  
ดานอายุสวนใหญพบวามีชวงอายุ ระหวาง 10 - 15 ป  จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 34.01 และดานวุฒิการศึกษา
สวนใหญพบวา อยูในระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 72 คน  คิดเปนรอยละ 48.98  
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   1.2 การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบาน
แมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

 1   
   

    
      

(n=147) 
1.  
2.  
3. 

 

135 
135 

     86 
 

91.84 
91.84 
58.50 

10 
12 
59 

6.80 
8.16 

40.14 

2 
- 
2 

1.36 
- 

1.36 

  จากตารางที่ 1 พบวา รายการที่มีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
และการจัดทําแผนดําเนินงานโครงการ รอยละ 91.84 สวนรายการท่ีเห็นวาไมไดปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ                
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีการตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ รอยละ 40.14                        
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(n=147) 
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3. 
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135 
 

89 

100 
 

91.84 
 

60.54 

- 
 

10 
 

55 
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6.80 
 

37.41 

- 
 
2 
 
3 

- 
 

1.36 
 

2.04 

  จากตารางที่ 2  พบวา รายการที่มีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด จํานวน 2 รายการ คือ จัดตั้งงบประมาณ
สนับสนุนโครงการจากหนวยงานตนสังกัดรอยละ 100 และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความพรอมเหมาะสมกับ                  
เด็กเยาวชน และประชาชนในทองถิ่น รอยละ 91.84 สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ โรงเรียนจัดทํา
หลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมตามบริบททองถิ่น รอยละ 37.41
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  3   

  
    

      
(n=147) 

1. 
  

2.   
   

147 
 

89 
 

100 
 

60.54 

- 
 

51 

- 
 

34.70 

- 
 
7 

- 
 

4.76 

  จากตารางท่ี 3  พบวา รายการท่ีมีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโครงการ      
แกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 100 สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในทองถิ่นไดเรียนในหลักสูตรการฝกอบรมทักษะอาชีพ รอยละ 34.70

 4   
  

    
      

(n=147) 
1. 

 
2. 

 

146 
 

87 

96.60 
 

59.19 
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42 
 

13.40 
 
28.57 

- 
 

18 

- 
 
12.24 

 
 

  

  จากตารางท่ี 4  พบวา รายการที่มีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ ผูเรียนไดแสดงความพึงพอใจในการ
เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 96.60 สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ 
จัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 28.57
   1.3  ปญหาและขอเสนอแนะ
    1)   ปญหา  
     (1) ไมมีการกํากับ นิเทศ ติดตามจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย      
ในฐานะผูกําหนดนโยบาย  
     (2) ไมมีผูที่มีความรูเชี่ยวชาญในการใหขอเสนอแนะและกํากับติดตาม  
     (3) ไมมีเอกสารคูมือที่เปนรูปธรรมเพื่อนําสูการปฏิบัติอยางชัดเจน
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    2) ขอเสนอแนะ
              (1) ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรมีระบบการกํากับ นิเทศ ติดตาม
               (2) ควรแตงต้ังคณะกรรมการนเิทศกาํกบัติดตามโครงการเฉพาะโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพฒันาทองถิน่ ในระดับองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหมหรือระดบักรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
     (3) ควรจัดทําคูมือและเอกสารประกอบการโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน     
การพัฒนาทองถิ่น 
  2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ 
            2.1 การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบาน      
แมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
            1) ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไป ผลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง พบวา                     
ผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นดวยกับผลการวิเคราะหดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไป สวนใหญตอบวา มีการ
ปฏบิตัมิากกวาไมไดปฏบิตั ิทัง้นีเ้นือ่งจากโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียน
บานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนโครงการท่ีดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการที่เนน            
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด ความตองการของผูเรียนและชุมชน แลวมีแผนงานการดําเนินการอยาง           
เปนระบบทกุฝายไดเขามามีสวนรวม มมีนษุยสมัพนัธทีด่ตีอกนั และมีการสํารวจขอมลูความตองการใหมแีหลงเรียนรู    
ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมโครงการ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามาตรวจสอบงบประมาณ 
และควรจดักิจกรรมใหมทีางเลอืกท่ีหลากหลาย จดัทาํหลกัสตูรเพิม่เติม และจดัหาแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอก
ใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับ
    2)  ดานปจจัยนําเขา ผลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางพบวา ผูใหสัมภาษณ มีความคิด
เห็นดวยกับผลการวิเคราะหดานปจจัยนําเขา สวนใหญตอบวา มีการปฏิบัติมากกวาไมไดปฏิบัติหรือไมแนใจ               
ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก            
เปนโครงการทีท่าํใหทกุสวนไดรบัประโยชนจากการจดักจิกรรม เปดโอกาสใหกบัทกุคนในชมุชนทองถิน่ไดเขารวมโครงการ 
มีวัตถุประสงค เปาหมายชัดเจน จัดแหลงเรียนรูที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการใหกับผูเรียนและชุมชนแมงอนข้ีเหล็ก           
โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิวา ควรดูแลเร่ืองความปลอดภยัของสถานท่ีดาํเนนิงานใหเหมาะสมกับผูเรียน จดัหาวิทยากร
ในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรูใหสอดคลองเหมาะสม ครูและบุคลากรมคีวามกระตือรือรนในการจดั
กิจกรรมและการวางแผนงานการเรียนการสอน และเรียนรูทักษะอาชีพที่หลากหลายเฉพาะดานตามความสนใจ      
ของผูเรียน และควรจัดใหมีหลักสูตรที่ตอเนื่องตอไป 
    3)  ดานกระบวนการ ผลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง พบวา ผูใหสัมภาษณมีความคิด
เห็นดวยกับผลการวิเคราะหดานกระบวนการ ในสวนใหญตอบวา มีการปฏิบัติมากกวาไมไดปฏิบัติหรือไมแนใจ         
แตมีบางกิจกรรมในโครงการยังไมเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน กลาวคือ กิจกรรมมุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณทีองถิน่มากเกนิไป โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิวา ควรเพ่ิมเตมิความรูทีเ่ปนสากลและสามารถนําไปประยกุต
ใชไดตามโอกาส และสํารวจความตองการของผูเรียนกอนดําเนินงานโครงการ เพื่อจะไดเรียนรูอยางเขาใจนําขอมูล
ไปดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่วางไวตองนําเสนอผลงานของผูเรียนเปนระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบ
ประเมินผลงานความกาวหนาทางการเรียนรูของผูเรียนและเปนแนวทางในการพัฒนาวางแผนดําเนินครั้งตอไป
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    4) ดานผลผลิต ผลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางพบวา ผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็น
ดวยกับผลการวิเคราะหดานผลผลิตของโครงการ สวนใหญตอบวา มีการปฏิบัติมากกวาไมไดปฏิบัติหรือไมแนใจ    
โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาเปนโครงการที่เห็นผลสําเร็จชัดเจน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนการสอนโดยสงเสริมทักษะดานอาชีพ มีผลงานที่เกิดขึ้นดวยความภาคภูมิใจ        
ผูเรียนสามารถเรียนรูอยางตอเนื่อง และจัดทําโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป
  2.2  ปญหาและขอเสนอแนะ
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การอภิปรายผล
  1. จากผลการประเมินดานสภาวะแวดลอมหรือบริบทท่ัวไปของโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ินโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา รายการท่ีมีรอยละสูงสุด คือ        
มีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการและการจัดทําแผนดําเนินงานโครงการ  ทั้งนี้โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็กมี
โครงการท่ีดาํเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการโดยเนนการพัฒนาทกัษะอาชีพตามความถนัด ความตองการของ
ผูเรียนและชุมชน  ตามหนังสือส่ังการจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ถึงโรงเรียนสงักัดทองถิน่จัดการศึกษาตลอด
ชีวิตแจงใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการทุกปตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม  ถาวร (2547) พบวา       
การประเมินดานบริบทโครงการมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคและสอดคลองกับความตองการของโครงการ
นโยบายของหนวยงาน และสมบูรณ  สุวี (2550) พบวา การประเมินดานบริบทมีวัตถุประสงคของโครงการที่ชัดเจน
มีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันและสามารถนําไปปฏิบัติจริง 
  2. จากผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทอง
ถิน่โรงเรยีนบานแมงอนข้ีเหล็ก อาํเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม พบวา รายการท่ีมรีอยละสูงสดุ คอื การจัดตัง้งบประมาณ
สนับสนุนโครงการจากหนวยงานตนสังกัด และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความพรอมเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน                 
และประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิลาวรรณ  อินทรวงสโชติ (2548) พบวา การประเมิน                
ดานปจจัยนําเขาในสวนดานงบประมาณ วสัดุ อปุกรณมคีวามเหมาะสมไดรบัการสนับสนนุจากหนวยงานเปนสวนใหญ 
ในขณะเดียวกันผลวิจัยก็มีความแตกตางกับผลงานวิจัยของ มัตติยากร กลมพันธ (2551) พบวา การประเมินดาน
ปจจยันําเขา เร่ืองจาํนวนบคุลากร งบประมาณและวสัดุอปุกรณทีใ่ชในการดาํเนนิการโครงการยังไมไดรบัการสนบัสนนุ
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จากหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร และขาดการสนับสนุนทางดานงบประมาณ และปนิดา  ปนดอน (2553) พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมมีสวนรวมดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณอยางเต็มที่ 
  3. ผลการประเมนิดานกระบวนการปฏิบตัริะหวางการดาํเนินงานของโครงการการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิน่โรงเรยีนบานแมงอนข้ีเหลก็ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม พบวา รายการท่ีมรีอยละสูงสุด คอื 
จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับโครงการแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาหนวยงานตน
สังกัดและโรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหเข็มแข็ง ซึ่งมีความแตกตางกับงานวิจัย        
ของ ปนิดา  ปนดอน (2553) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขาดการวิเคราะหหลักสูตรขาดความรู      
ดานการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเปนปญหาและขอเสนอแนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความแตกตาง
ในเรื่องการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโครงการแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเขมแข็ง และมีการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันอยางตอเนื่อง  
  4. จากผลการประเมินดานผลผลิตของโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา รายการท่ีมีรอยละสูงสุด คือ ผูเรียนไดแสดงความ     
พึงพอใจในการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็กดําเนินการจัดทํา
รายวิชาเพ่ิมเติม และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความสนใจ สามารถตัดสินใจเลือกเรียนตามความตองการ              
ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของสงวน  เจกะโพธ์ิ (2551) ไดศกึษาเร่ืองการประเมิน การตดัสินใจเลือกเรยีนสาระการเรียน
รูเพ่ิมเติมงานชางอุตสาหกรรม กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน ชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานเหตผุลการตัดสินใจเลือกเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก

สรุป
   จากการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรยีน
บานแมงอนขีเ้หลก็ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ใน 4 ดาน โดยใชรปูแบบซิปป โมเดล ( CIPP  Model) ของ แดเนยีล แอล 
สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ไดแก (1) ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไป (2) ปจจัยนําเขาของโครงการ 
(3) กระบวนการปฏิบัติระหวางการดําเนินโครงการ และ (4) ผลผลิตของโครงการ ถึงแมวาผลการวิจัยที่ออกมาจะมี
คารอยละของการปฏิบัติคอนขางสูง แตก็ยังมีสวนที่ไมไดปฏิบัติและสวนไมแนใจ รวมทั้งปญหาตาง ๆ  ดังนั้นผูมีสวน

เก่ียวของควรนําผลจากการวิจัยไปหาแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    
ในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
  1. ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไปของโครงการ ควรใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของโครงการ จดัหาแหลงเรยีนรูใหแก เดก็ เยาวชนและประชาชนในทองถิน่มกีารสาํรวจขอมลูความตองการ
ของการดําเนินโครงการทุกป และจัดกิจกรรมทางเลือกท่ีหลากหลายจัดทําหลักสูตรเพ่ิมเติมใหกับผูเรียนตาม           
ความสนใจ
  2. ดานปจจัยนําเขาของโครงการ โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรท่ีทันสมัยเหมาะสมตามบริบททองถ่ิน และ    
แตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก  รวมทั้งจัดหาวิทยากรในทองถ่ินเขามา           
มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความกระตือรือรนจัดกิจกรรมให   
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กับผูเรียน ควรดูแลเร่ืองความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีดําเนินโครงการ และจัดหาสถานท่ีแหลงเรียนรูภายนอก      
ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมโครงการ  
   3. ดานกระบวนการหรือการปฏิบตั ิควรจดักิจกรรมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดเรียนหลกัสูตร
การฝกอบรมทักษะอาชีพ และแจกเอกสารความรูโครงการแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนควรนําเสนอผลงานกิจกรรมของตน เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานเกิด
ความภาคภูมิใจ ซึ่งจะบงบอกถึงพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรูและติดตามประเมินผล
   4. ดานผลผลิตของโครงการ ควรจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค              
ตามหลักสูตร และฝกทักษะความรูเก่ียวกับงานอาชีพซึ่งครูควรจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความสนใจความตองการของ      
ผูเรียน โดยทําการสํารวจความตองการกอนการวางแผนดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและใหผูเรียน
สามารถนําความรูที่ไดปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
   สวนขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
    1.  ควรมีการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการแหลงเรียนรูภายนอกของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก
  2.  ควรมีการวิจยั เรือ่ง ความตองการของผูเรยีนเก่ียวกับหลกัสตูรการฝกอบรมทกัษะอาชพีของโรงเรยีนบาน
แมงอนขี้เหล็ก
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บทคัดยอ
  การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน กลุมเครอืขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ ผูบริหารและ
ครูผูสอนของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาขาม  ในปการศึกษา 2556  ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน       
ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาขาม  จํานวน 9 คน  และครูผูสอน จํานวน 71  คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน 
80 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวา               
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานครูผูสอนสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน    
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่      
ระดับ .01  สวนปจจัยดานผูปกครองสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05  โดยมีความสัมพันธกันทางบวกทั้ง 3 ปจจัย  และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน   .353, .310  และ .222 
ตามลําดับ  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  สวนปจจัยดานผูบริหาร  ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทางการเรียน   
การวเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลทางการเรยีนของนกัเรยีน โดยพจิารณาลําดบัความสาํคญัของตวัแปรทีน่าํ
เขาสมการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  พบวา ปจจัยดานผูปกครอง
และปจจัยดานผูบริหารไมสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน  สวนปจจัยดานนักเรียนและ      
ปจจัยดานครูผูสอนสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนไดรอยละ 18.0 และไดสมการพยากรณ  
ดังนี้

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
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อุสรา  จินะสุข*

รองศาสตราจารยมานูนณย  สุตีคา**

*นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  E-mail: uyaye@windowslive.com
** อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
    (อาจารยที่ปรึกษา)



84
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
  
  
  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
    

คําสําคัญ
  ประสิทธิผลทางการเรียน   กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม

Abstract
  This research aimed to investigate the factors affecting student learning effectiveness of Tha  Kham  
Education  Quality  Development  Network  Group, Chom Thong  District,  Chiang  Mai  Province The 
sample used in this research was the administrators and the teachers of Ta Kam Education Quality        
Development Network Group in the academic year 2013 comprising 9 school directors and 71 teachers 
in Tha Kham  Education  Quality  Development  Network  Group,  Chom Thong  District Chiang  Mai  
Province. There were totally 80 people. The instrumentation used in this research was questionnaires. The 
statistics used for analyzing the data consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation,    
correlation coefficient and multiple regression analysis.  The findings revealed that the relationship between 
the factors of students and those of teachers affecting the students’ learning effectiveness of Tha  Kham  
Education  Quality  Development  Network  Group, Chom Thong  District,  Chiang  Mai  Province was 
statistically significant at the level of .01 whereas the factors of parents affecting the students’ learning 
effectiveness were statistically significant at the level of .05 showing the positive relationship of all 3 
factors.  In addition, the correlation coefficients were .353, .310 and .224 respectively according to the 
hypothesis as set.  The factors of administrators were not related to the learning effectiveness. Then, the 
factors affecting the student learning effectiveness were analyzed by considering the priority of input 
variables into the equation of Stepwise Multiple Regression Analysis.  It revealed that the factors of parents 
and the factors of administrators could not predict the student learning effectiveness while the factors of 
students and the factors of teachers could predict the student learning effectiveness at the percentage 
of 18.0 showing the predictable equations as follows:  

  Predictable equation in form of raw score
 

)(444.0)(304.0790.2ˆ
21 XXY 

)(243.0)(353.0ˆ
21 XXZ 

)(444.0)(304.0790.2ˆ
21 XXY 



85
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

  Predictable equation in form of standardized score                          

Keywords
  Learning Effectiveness, Tha Kham  Education  Quality  Development  Network  Group

บทนํา
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 และมาตราที่ 7 ไดกลาวถึงความมุงหมายและ
หลกัการของการจดัการศึกษาไววา การจดัการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข และในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิศ์รคีวามเปนมนุษย มคีวามภาคภมูใิจในความเปนไทย รูจกัรกัษาผลประโยชนสวนรวมและ
ของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ
ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ      
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติ
จึงมีการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545- 2559 ขึ้นเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว เพื่อเปนแนวทาง การจัด
ทาํแผนพัฒนาการศึกษาและการปฏิบตังิานขององคกรหนวยงานและสถานศึกษาท่ีบรูณาการ การศึกษา การศาสนา 
ศลิปะ วฒันธรรมและกีฬากับการศกึษาทุกระดับ ทีเ่นนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือ (1) พฒันา
คนอยางรอบดานและสมดุล (2) สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู และ (3) พัฒนาสภาพแวดลอม      
ของสังคม โดยมีหนวยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งของรัฐ เอกชน องคการปกครองสวน       
ทองถิ่น และสถาบันอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา นําไปสูการปฏิบัติโดยลําดับ (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552, 2-3) 
  สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, บทนํา) 
ไดรายงานเก่ียวกับสภาวการณการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 ถึงคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตกตํ่า                  
จึงมีความจําเปนที่ตองปฏิรูปการเรียนรู มีหลักฐานตาง ๆ สะทอนใหสังคมไทยเห็นมาอยางตอเนื่องถึงคุณภาพการ
ศึกษาของไทยที่ตกตํ่า ทั้งท่ีเปนการสํารวจโดยองคกรระหวางประเทศ และการประเมินโดยองคกรภายในประเทศ   
เชน สมศ. หรือผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT) ซึ่งตางก็พบภาพซํ้า ๆ กันวา นักเรียนไทยสวนใหญมีความรู
ตํา่กวามาตรฐาน ความรูทีว่านี ้หมายถึงวชิาทีส่าํคญัตาง ๆ  เชน วทิยาศาสตร คณติศาสตร การคิดเชงิวเิคราะห ภาษา 
ซึ่งรวมถึงภาษาไทย นักเรียนที่จัดวามีความรูจริงพอมีอยูบาง ก็มีจํานวนนอย เชน การศึกษาขององคกรความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics CO-Operation and Development, OECD)                     
ทีรู่จกักนัในชือ่ PISA (Programme for International Students Assessment ) พบวานกัเรียนไทยท่ีจดัไดวามคีวามรู
วิทยาศาสตรอยูในระดับสูงมีเพียง  รอยละ 1 เทาน้ัน ซึ่งคงจะไดแกนักเรียนท่ีไปชนะการแขงขันโอลิมปควิชาการ     
สาขาตาง ๆ และยอมไมไดหมายถึงคุณภาพโดยเฉล่ียของระบบการศึกษาไทย PISA ยังพบวา เด็กไทยรอยละ 74 

)(243.0)(353.0ˆ
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อานภาษาไทยไมรูเรือ่ง คอื มตีัง้แตอานไมออก อานแลวตคีวามไมได วเิคราะหความหมายไมถกู หรอืแมแตไมสามารถ
ใชภาษาใหเปนประโยชนในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ได คุณภาพท่ีตกตํ่ายอมหมายถึงวิชาการและองคความรูที่มีอยูใน
ระบบการศึกษาไทยตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึงความดอยคุณภาพของระบบสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ เชน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เปนตน ซึ่งในท่ีสุด ยอมเปนผลใหผูเรียนมีความรู          
ตํ่ากวามาตรฐาน
  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม ประกอบดวยโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียนรวมทั้งโรงเรียน
สาขา คอื โรงเรียนสบแจมฝงซาย โรงเรียนสบแปะ โรงเรียนขวงเปาใต โรงเรียนบานทาขาม โรงเรียนบานบนนา โรงเรียน
บานแปะ โรงเรยีนบานหวยสะแพด โรงเรยีนบานหวยทราย โรงเรียนบานขนุแปะ และโรงเรยีนบานขนุแปะ สาขาแมจร    
มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจํานวน 90 คน  และจากการายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน  ปการศึกษา  
2556 ของกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6  ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ินักเรียนโรงเรียนในสังกัด               
ปการศึกษา 2555  โดยพบวา ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน  (สอบ O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2555 โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม มีผลการประเมินในทุกกลุมสาระการเรียนรูตํ่ากวา
ระดับชาติ โดยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ รอยละ 49.40 รองลงมา คือ        
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รอยละ 48.75 โดยกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ภาษาอังกฤษ รอยละ 
30.64 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 - 2555      
พบวามีเพียงกลุมสาระการเรียนรูศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยีเทานั้นที่มีคะแนนเฉล่ียรอยละเพ่ิมขึ้น         
สวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยรอยละลดลง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  6, 2556, 56)  นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณนางสาวปยะฉัตร  นันธิสิงห หัวหนางานวิชาการโรงเรียนบานขุนแปะ  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 และ
นางสาวระวีวรรณ  แปงนอย  หัวหนางานวิชาการโรงเรียนบานบนนา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 เกี่ยวกับสาเหตุ      
ทีท่าํใหประสิทธผิลทางการเรียนของนกัเรยีนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขามไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไวมาจากปญหาการสื่อสารในโรงเรียนเน่ืองจากเปนนักเรียนชนเผา ปญหาการขาดทักษะในการแกไขปญหา
เฉพาะหนา และขาดทักษะการคิดวิเคราะห ปญหาการขาดสื่อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน และปญหา

การดูแลเอาใจใสของผูปกครองในการติดตามความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน
  จากการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนพบวามีหลายปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียน  เชน  ปจจัยดานผูเรียน ไดแก การแสวงหาความรูดวยตนเอง  ความรับผิดชอบ  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติและพฤติกรรมการเรียน ปจจัยดานครู ไดแก ความรูความสามรถ  การจัดการเรียนการ
สอน สื่ออุปกรณ  การวัดและประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียน  ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก การวางแผนการบริหาร
จดัการและนโยบายดานวิชาการ  ความเปนผูนาํทางวิชาการ  การสนับสนนุดานสือ่การเรียนการสอน การนิเทศภายใน 
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  และปจจัยดานผูปกครอง ไดแก การดูแลเอาใจใสนักเรียน การสนับสนุนดานการ
ศึกษา อุปกรณการเรียน และการใหความรวมมือกับทางโรงเรียน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนแตเปนปจจัยท่ีมีผล                         
ตอประสทิธผิลทางการเรียนของนกัเรยีน  และเปนสิง่ทีท่าํใหนกัเรยีนแตละคนมปีระสทิธผิลทางการเรียนทีแ่ตกตางกนั    
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(สุดาลักษณ  เข็มพรมมา, 2548, 59 ;  สุเนตร  ทองโพธิ์, 2548, 73 ; โสภิณ  มวงทอง, 2553, 174  และสุภัทรา  วีระ
วุฒิ , 2554, บทคัดยอ) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวา มีปจจัยใดบางที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผูเรียน และสงผลมากนอยเพียงใด เพื่อนําไปเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน ตอไป 

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทา
ขามอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

สมมติฐานการวิจัย
  1. ปจจัยดานนักเรียนสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
  2. ปจจัยดานครูผูสอนสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
  3. ปจจัยดานผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
  4. ปจจัยดานผูปกครองสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน

นิยามศัพทเฉพาะ
  ปจจัยท่ีสงผล หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการท่ีสงเสริมความสําเร็จหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคตอ              
ความสําเร็จทางการเรียน ประกอบไปดวยปจจัย 4 ดาน คือ ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดาน             
ผูบริหาร และปจจัยดานผูปกครอง 
  ปจจยัดานนักเรียน หมายถงึ พฤติกรรมการเรยีนรูทีม่สีวนสงเสริมความสามารถทางการเรยีน หรอืสิง่ทีเ่ปน
อุปสรรคตอความสามารถทางการเรียนที่มาจากตัวนักเรียน โดยเปนสิ่งที่เนื่องมาจากการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  เจตคติของนักเรียนตอการเรียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
  ปจจัยดานครูผูสอน หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการในการจัดการเรียนรูของครทูีม่สีวนสงเสริมความ
สามารถทางการเรียน หรือส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอความสามารถทางการเรียนท่ีมาจากครู โดยเปนส่ิงท่ีความรูความเขาใจ
ของครใูนเรือ่งหลกัสตูร  วธิกีารจดัการเรียนการสอน สอืการเรยีนการสอน  กาวดัประเมนิผล  และการวจิยัในชัน้เรียน 
  ปจจัยดานผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการในการบริหารการศึกษาซึ่งสงผลตอประสิทธิผล
ทางการเรียนของนักเรยีน โดยข้ึนอยูกบัความเปนผูนาํ ความมภีาวะผูนาํ รวมไปถึงความเปนผูนาํทางวชิาการของผูบรหิาร
  ปจจัยดานผูปกครอง หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการในการดูแลนักเรียนของผูปกครอง วามีสวน
กระตุนความสามารถทางการเรียน หรือสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอความสามารถทางการเรียนที่มาจากผูปกครอง ในดาน
การใหสนับสนุน และการดูแลเอาใจใส 
  ประสิทธิผลทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยใชขอมูลของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนขอมูลภาพรวมท่ีมาจากผลการเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ รวมไปถึงผล             
การทดสอบระดบัชาตใินภาพรวม และผลการปฏบิตังิานของนักเรยีนกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาทาขาม 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
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  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม หมายถึง โรงเรียนสบแปะ โรงเรียนสบแจมฝงซาย โรงเรียน     
ขวงเปาใต โรงเรยีนบานทาขาม โรงเรยีนบานบนนา โรงเรียนบานแปะ โรงเรียนบานหวยสะแพด โรงเรียนบานหวยทราย 
โรงเรียนบานขุนแปะ และโรงเรียนบานขุนแปะ สาขาแมจร

วิธกีารวิจัย
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
      1.1 ประชากร บุคลากรทางการศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอ
จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม ในปการศึกษา 2556  
      1.2  กลุมตัวอยาง ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียนจํานวน  9  คน  ครูผูสอน  จํานวน  71  คน  ของ
กลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศึกษาทาขาม  อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม โดยใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง  
โดยคัดเลือกมาเฉพาะผูบริหารและครูผูสอน  รวมทั้งสิ้นจํานวน  80  คน  
  2.  ขอบเขตเนื้อหา
      การวจิยัในคร้ังนี ้มุงศกึษาเน้ือหา 2 สวนประกอบดวย 1) ปจจยัท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผูเรียนทั้ง 4 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยดานนักเรียน (2) ปจจัยดานครูผูสอน (3) ปจจัยดานผูบริหาร และ(4) ปจจัยดาน
ผูปกครอง  2)  ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิยัคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกีย่วกับปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลทางการเรยีนของ
นักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอ
ประสทิธผิลทางการเรียนของนักเรยีนกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาทาขาม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม 
ประกอบดวย  4  ปจจัย  คือ  ปจจัยดานนักเรียน  ปจจัยดานครูผูสอน  ปจจัยดานผูบริหาร  และปจจัยดานผูปกครอง  
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  (Rating Scale) และตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปด 
(Open Ended)
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
        ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองโดยนําหนังสือนํามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนใน   
กลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศึกษาทาขาม จงัหวดัเชยีงใหม เพือ่ใหผูบรหิารและคณะคร ูในกลุมเครอืขายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทาขาม ตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและขอรับคืนไดจํานวน 80 ฉบับ คิดเปน
รอยละ100 นํามาตรวจสอบพบวา มีความสมบูรณทุกฉบับ แลวทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลดวยวิธีการ           
ทางสถิติตอไป
  5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
      5.1  แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดังนี้
    ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่      รอยละ และนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
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    ตอนที่ 2 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (    ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดการใหความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, 103) 
   5.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุม      
เครอืขายพฒันาคณุภาพการศึกษาทาขาม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม วเิคราะหโดยใชคาสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Correlation Coefficient) แปลผลในรูปแบบของระดับความสัมพันธ (กัลยา              
วานิชยบัญชา, 2551, 4) 
   5.3 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)

ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
      กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง  รอยละ  57.50  มีอายุอยูระหวาง  31 - 40  ป  รอยละ  33.75  จบการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี  รอยละ  77.50  เปนขาราชการครู  รอยละ  66.25   มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา  
10  ป รอยละ  48.75  และทํางานในโรงเรียนที่มีขนาดกลาง  รอยละ  51.25  
  2.  ระดับการปฏิบัติปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน

                       x� S.D. 
 

(n= 80) 
1.  3.80 0.34  
2.  3.94 0.16  

3.  4.17 0.48  
4.  3.97 0.40  
5.    3.94 0.29        

      
  จากตารางท่ี  1  ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนสูงสุดคือ ปจจัยดานผูบริหาร                   
มีคาเฉลี่ย (      = 4.17) รองลงมาคือ  ปจจัยดานผูปกครอง  (      = 3.97)  สวนปจจัยดานนักเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด               
(      = 3.80)  สําหรับประสิทธิผลทางการเรียนขอนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ  (      = 3.94) 

ตารางที่ 1 

ระดับการปฏิบัติปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน

X

X

X X

X

X
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  3.  การทดสอบสมมติฐาน
     ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน กลุมเครือขาย
พฒันาคณุภาพการศกึษาทาขาม  อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม  โดยนาํเอาคาเฉลีย่  และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน        
มาวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  และการวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression)                   
โดยเลือกตัวแปรตนหาสมการแบบข้ันตอน ( Multiple  Regression  Analysis - Stepwise)  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
พบวา  ปจจัยดานนักเรียน  ปจจัยดานครผููสอน  และปจจัยดานผูปกครอง  มคีวามสมัพันธกนัทางบวกกับประสทิธิผล
ทางการเรยีนของผูเรยีน กลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศกึษาทาขาม  อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม  และยงัพบวา    
ปจจัยดานนักเรียนและปจจัยดานครูผูสอนสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน  กลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดรอยละ 18.0  แตปจจัยดานผูปกครองและ
ปจจยัดานผูบรหิารไมสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาขามอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  ดังปรากฏในตารางที่  2 - 4

ตารางที่ 2 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน โดยวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
    

      .353** 
                                             .310** 
                                         .143 

                                       .222* 
**  .01 

*  .05 

  จากตารางที่  2  เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผูเรียน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขามอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมทั้ง  3 ปจจัย  มีความสัมพันธ
กันทางบวก  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  อยูระหวาง .222 ถึง .353  ปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานครู 
ผูสอน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนปจจัยดานผูปกครอง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนปจจัยดาน
ผูบริหาร  ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทางการเรียน  
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 R R2 Adjusted R2 SEest 

 .353 .124 .113 .27937 
,  .424 .180 .159 .27207 

  จากตารางที่ 3 พบวา  ปจจัยดานนักเรียนสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือ
ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อาํเภอจอมทอง  จงัหวดัเชยีงใหม   ไดรอยละ 12.4  และเม่ือทดสอบตัวพยากรณ
ที่เปนปจจัยดานผูเรียน  และปจจัยดานครูจะสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม ไดรอยละ 18.0 

ตารางที่ 4  
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ      
การศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม    

 B SEB  t Sig 
 2.790 0.349  8.006 .000 

  .304 .091 .353 3.328 .001 
  .444 .194 .243 2.290 .025 

 

  จากตารางท่ี 4  พบวา  ปจจยัทีส่ามารถพยากรณประสิทธผิลทางการเรียนของนกัเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม คือปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานครูผูสอน  สวน
ปจจยัดานผูบรหิาร  และปจจยัดานผูปกครอง ไมสามารถพยากรณความมปีระสทิธผิลทางการเรียนของนักเรยีนกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม    

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปจจัยดานผูเรียน ซึ่งประกอบดวย การแสวงหาความรูดวยตนเอง ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ               
มอบหมายให แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติที่มีตอวิชาที่เรียน ผลการวิจัยพบวา เปนตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิผลทาง  
การเรียนของนักเรียนและยังสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01              
ซึ่งสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม                
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดรอยละ 12.40 โดยมีนํ้าหนักในการทํานายมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนผูที่มีความขยัน ใฝรูใฝเรียน สนใจ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนและตั้งใจทําขอสอบ สงการบานและงานที่ครูมอบ

ตารางที่ 3  
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม    
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หมายภายในเวลาท่ีครูกําหนด ซักถามครูเมื่อสงสัยหรือไมเขาใจเน้ือหา รวมไปถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
อยูเสมอ ซึ่งจะเห็นไดจากการที่นักเรียนของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ดังนั้นจึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ    สมพร สุทัศนีย (2525, 202 - 204) ที่ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน วาประกอบดวย องคประกอบดานตัวนักเรียน ไดแก สุขภาพ อารมณ สติปญญา และ      
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ไดแก บรรยากาศในหองเรยีน กฎระเบยีบของโรงเรยีน จาํนวนคร ูครอบครวั สิง่แวดลอม
ในสังคม 
  2. ปจจัยดานครูผูสอน ซึ่งประกอบดวย ความรูความเขาใจของครูในเรื่องหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการ
สอนของครู สื่อการเรียนการสอนของครู การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน      
ครผููสอนเปนตวัแปรท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนกัเรียนระดับนอยในทางเดยีวกันและยังสามารถพยากรณ
ประสิทธิผลทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือทดสอบระหวางปจจัยดานผูเรียนและปจจัย      
ดานครูผูสอนจะสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดรอยละ 18.00 ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอนของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนผูที่มีความรู มีประสบการณ มีการวางแผนการสอนและ        
สื่อการสอน เพื่อใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาที่สอนโดยใชกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน รวมทั้งมีการ
ใชการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรูดวยวิธกีารท่ีหลากหลาย มกีารจัดบรรยากาศท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน
ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งพฤติกรรมตามที่กลาวมาของครูผูสอน ยอมสงผลตอความสําเร็จในการศึกษา
หาความรูของนักเรียนและสงผลใหมีประสิทธิผลทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ วรรณี ลิมอักษร  (2551, 145  
- 149) ที่กลาววา การสอนที่ดี ครูผูสอนตองมีคุณสมบัติดังนี้ มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและแนวทางในการสอน    
มีความรูเกี่ยวกับผูเรียนและการเรียนของเขา การคิดแบบวิเคราะหวิจารณและทักษะในการแกปญหา ทักษะในการ
สอนและการสือ่สาร การตดัสนิใจ ความรูเก่ียวกับตนเองและการกํากบัตนเอง การประยกุตผลงานวจิยัทางการศึกษา 
การสะทอนกลับ 
  3. ปจจัยดานผูบริหาร ซึง่ประกอบดวย ความสามารถของผูบริหารในดานภาวะผูนาํ และความเปนผูนําทาง
วิชาการ ผลการวิจัยพบวา เปนตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขาย

พฒันาคณุภาพการศึกษาทาขาม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากปจจยัดานผูบรหิารเปนเพียง
ตัวแปรทางออม จึงทําใหปจจัยดานผูบริหารไมมีความสัมพันธและไมสามารถพยากรณสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา 
เพราะวาผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและวางแผนใหครูผูสอนนําความรูไปจัดการเรียน       
การสอนใหกับนักเรียน จึงทําใหไมสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับแนว            
ความคิดของ Knezevich (อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546, 12-13) ที่กลาววาผูบริหารควรมีบทบาท           
เปนผูนําทางการศึกษา ทั้งในดานการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน การกระตุนความเปนผูนํา การเปนนักวางแผน 
เปนผูตัดสินใจ เปนผูจัดองคการ เปนผูเปล่ียนแปลง เปนผูประสานงาน เปนผูสื่อสาร เปนผูขจัดความขัดแยง                 
เปนผูแกปญหา เปนผูจัดการระบบ เปนผูบริหารการเรียนการสอน เปนผูบริหารบุคคล เปนผูบริหารทรัพยากร               
เปนผูประเมินผล เปนนักประชาสัมพันธ เปนประธานในพิธีการ 
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  4. ปจจัยดานผูปกครอง ซึง่ประกอบดวย การดูแลเอาใจใสของผูปกครอง การสนบัสนนุนกัเรียนดานการศกึษา 
การสนับสนุนอุปกรณการเรียน การใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลพฤติกรรมนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 
เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนระดับนอยในทางเดียวกัน แตไมสามารถพยากรณ
ประสิทธผิลทางการเรียนของนกัเรียนได ทัง้นีเ้ปนเพราะวาผูปกครองอาจขาดความรูและไมสามารถสนับสนนุนกัเรียน 
เรื่องการจัดการเรียนการสอน อยูในสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนได 
ถึงแมวาปจจัยดานผูปกครองจะไมสามารถพยากรณสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา แตก็ยังเปนปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิ์
ผลทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พฤดี อิทรประเสริฐ (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผล                   
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
การศึกษาตราด พบวา ปจจัยดานครอบครัว ไดแก อาชีพของผูปกครอง ระดับการศึกษาของผูปกครอง การสงเสริม
การเรียนของผูปกครอง และความสัมพันธภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางไมมี     
นัยสําคัญทางสถิติ

สรุป
  จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ปจจัยดานผูเรียนและปจจัยดานครูผูสอนเปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณ
ประสทิธผิลทางการเรียนของนักเรยีนกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาทาขาม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม
มากท่ีสดุ แสดงใหเหน็วาสิง่ทีส่าํคัญทีส่ดุคอื ปจจยัดานผูเรยีน และปจจยัดานครูผูสอน สวนปจจยัดานผูปกครองและ
ปจจยัดานผูบรหิาร ถงึแมวาจะไมสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาทาขาม อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม แตกย็งัมคีวามสาํคญัตอประสทิธิผลทางการเรียนของนกัเรยีนได   
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
  1. ปจจัยดานนักเรียน ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดใชเวลาวางจากการเรียนทํากิจกรรมพัฒนา
ความรู และทักษะที่จําเปน เพื่อชวยสงเสริมประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
  2. ปจจัยดานครูผูสอน ผูบริหารควรนิเทศ กํากับติดตาม ครูผูสอนในเรื่องการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อที่จะ
ไดนําผลการวิจัยมาพัฒนานักเรียน

  3. ปจจัยดานผูบริหาร ผูบริหารควรจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหเพียงพอกับความตองการ สอดคลอง    
กับสภาพของโรงเรียนและทองถิ่น
  4. ปจจัยดานผูปกครอง ผูปกครองควรรวมมือกับทางโรงเรียนชวยกันจัดหาอุปกรณการเรียนที่ชวยสงเสริม
การเรียนรูใหแกนักเรียน 
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
  1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูกับประสิทธิผลทางการเรียน
ของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  
  2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการจดัการแหลงเรยีนรูใหกบันักเรยีนกลุมเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาทาขาม  
อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  
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บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคดงันี ้(1) เพ่ือศกึษาระดับการปฏบิตัขิองปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการ
ศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (2)  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการ
ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และ (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถพยากรณประสิทธิผล
การจดัการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดวย
ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2557 จํานวน 162 คน             
เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยัครัง้นี ้เปนแบบสอบถามเก่ียวกบัปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิผลการจัดการศึกษาโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ โดยเลือก
ตัวแปรตนหาสมการแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอระดับการปฏิบัติของประสิทธิผลการจัดการ
ศกึษาโรงเรียนขยายโอกาส อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม มดีังน้ี ปจจัยดานผูบริหาร โดยรวมกลุมตัวอยางมคีวามคิด
เห็นวา มีการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี  
สวนรวมแสดงความคิดเห็น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร        
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ปจจัยดานครูผูสอน โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา  มีการปฏิบัติ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แจงผลการประเมินใหผูเรียนไดรับทราบ สวนขอที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าสุด  คือ จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  ปจจัยดานนักเรียนโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา        
มกีารปฏิบตัมิาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่คีาเฉล่ียสงูสดุ คอื ขยนัอานหนังสอืเพ่ือทาํคะแนนสอบใหสงูขึน้  
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีการต้ังปญหาทางวิชาการกับเพ่ือนๆ เพ่ือคนหาคําตอบ  และปจจัยดานผูปกครอง     

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

Factors Affecting Effectiveness of Educational Management 
 of Educational Extended School, Phrao District, Chiang Mai Province 

*  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สอบถามพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนสวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนา
แหลงเรียนรูและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  พบวา โดยรวม
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามีการปฏิบัติมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนรูจัก
พัฒนาหาความรูดวยตนเองนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนสวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ครูผูสอนทํา
วจิยัชัน้เรียนเพือ่แกปญหาของนักเรียนบางคนหรอืบางกลุม สถานศึกษามรีะบบการนิเทศ กาํกับ ตดิตาม ประเมินผล  
และรายงานผลการปฏิบัติงาน    ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาสอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม พบวา  มีทั้งหมดจํานวน  4  ปจจัยไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครู         
ผูสอน ปจจัยดานนักเรียน และปจจัยดานผูปกครองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  0.01            
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยแตละปจจัยมีความสัมพันธกันทางบวก มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยู            
ระหวาง 0.809 ถึง 0.918  จากน้ันไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา                 
โดยพิจารณาลาํดับความสาํคัญของตัวแปรท่ีนาํเขาสมการถดถอยพหุคณูแบบมขีัน้ตอน พบวา ทัง้  4  ปจจัย สามารถ
พยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา และไดสมการพยากรณ ดังนี้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Raw score) 
  Y = 3.673 + 0.461(X

3
) + 1.072(X

4
) + 0.587X

2
) + 0.248(X

1
)

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard score) 
  Z = 0.202(X

3
) + 0.428(X

4
) + 0.265(X

2
) + 0.105(X

1
)

คําสําคัญ
      ประสิทธิผลการจัดการศึกษา   โรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอพราว   จังหวัดเชียงใหม 

Abstract
  This research aimed 1) to investigate the performance levels of factors affecting the educational 
management effectiveness in the educational extended schools in Prao District, Chiang Mai Province 2) 
to investigate the factors affecting the effectiveness of educational management in the educational          
extended schools in Prao District, Chiang Mai Province and 3) to study the factors being able to predict 
the effectiveness of educational management in the educational extended schools in Prao District, Chiang 
Mai Province.  The sample used in this study consisted of the administrators and the teachers from the 
educational extended schools in Prao District, Chiang Mai Province in the academic year 2014.                      
The number was 162.  The tools used in this research were questionnaires about the factors affecting the 
effectiveness of educational management in the educational extended schools in Prao District, Chiang 
Mai Province.  The statistics used for analyzing the data including frequency, percentage, standard       
deviation, correlation coefficient and  multiple regression analysis by selecting independent variables to 
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find a stepwise equation.  The findings revealed that the factors affecting the performance levels of the 
educational management effectiveness in the educational extended schools in Prao District, Chiang Mai 
Province were as follows.  According to the factors of administrators, the overall performances were at 
high level.  When considering each item, it showed that the highest mean was to give subordinates an 
opportunity to take part in expressing their opinions while the lowest mean was that to make use of the 
evaluation results to improve the curriculum in accordance with the learners’ needs.  Regarding the        
factors of teachers, the overall performances were at high level.  When considering each item, it                    
indicated that the highest mean was to inform the learners about the evaluation results as the lowest mean 
was to arrange the atmosphere as well as the environment for supporting learning.  Related to the factors 
of students, the overall performances were at high level.  When considering each item, it was found that 
the highest mean was to study hard to do better in the examination while the lowest mean was to ask their 
friends academic questions to seek exact answers.  Regarding the factors of parents, the overall                
performances were at high level.  When considering each item, it revealed that the highest mean was to 
inquire about the learner’ behaviors as the lowest mean was to co-operate with the schools to develop 
learning sources.  According to the relationships among the factors affecting the effectiveness of             
educational management in the educational extended schools in Prao District, Chiang Mai Province,           
it revealed that there were totally 4 factors including the factors of administrators, the factors of teachers, 
the factors of students and the factors of parents.  Their relationships were statistically significant at the 
level of .01 according to the hypothesis as set.  The relationships of each factor were positive.                           
The  correlation coefficients were from .809 - .918.  Then, the factors affecting the effectiveness of educational 
management were analyzed by considering the priority of variables put into the Stepwise Multiple Regression 
Analysis.  It was found that all 4 factors could be able to predict the effectiveness of educational management 
in form of the predictable equations as below: 

  Predictable equation in form of raw score
  Y = 3.673 + 0.461(X

3
) + 1.072(X

4
) + 0.587X

2
) + 0.248(X

1
)

  Predictable equation in form of standard score
  Z = 0.202(X

3
) + 0.428(X

4
) + 0.265(X2) + 0.105(X

1
)
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  Effectiveness of Educational Management,   Educational Extended School,  Phrao District,  
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บทนํา
  ในสถานการณปจจุบันท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาของประเทศไทยจําเปน         
ตองปรบัตวัใหทนัตอการเปลีย่นแปลง ทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง วฒันธรรมและการศกึษา โดยเฉพาะอยางยิง่
ในการจดัการศกึษาจําเปนตองจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนไทยใหเปนมนษุยทีส่มบรูณ เปนคนเกง คนดี มคีวามสามารถ
มีความสุข และตองมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนสําคัญ คุณภาพการศึกษาถือวาเปนหลักสําคัญใน      
การจัดการศึกษาสถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีใหบริการการเรียนรูแกผูเรียนโดยตรง จึงมีภารกิจมีบทบาทและ           
ความสําคัญในฐานะเปนหนวยงานที่จัดกระบวนการเรียนรูใหกับคนและสังคม การศึกษาเปนองคประกอบที่มี        
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมท่ีมี           
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การศึกษาชวยใหมนุษยมีความรูความเขาใจ มีทักษะและเจตคติที่ถูกตองใน                
การพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
  รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความจําเปนดังกลาว จึงไดกําหนดไวในนโยบายเรงการขยายการศึกษาข้ันพื้นฐาน       
จาก 6 ปเปน 9 ป ใหทั่วถึงอยางมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2553,  28 - 29)  ไดดําเนินการขยายโอกาสทาง   
การศึกษาแกประชาชนท่ัวประเทศโดยการเปดขยายช้ันเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนประถมศึกษา          
ที่มีความพรอมและอยูหางไกลจากโรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา  และใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ
ใหแกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระจายไปตามตางจังหวัดตาง ๆ   นับวาการดําเนินงานผานไป
ไดดวยดี รวมทั้งไดกําหนดนโยบายของการขยายโอกาสทางการศึกษาไว ดังนี้  (1) เรงรัดการขยายโอกาสและบริการ
ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนกระจายไปสูประชาชนสวนภูมิภาคอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกลุมเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสในชุมชนเมืองและชนบทหางไกล  (2) สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนและ          
ผูปกครองนกัเรียนเห็นความสําคัญของคุณคาของการศกึษาตอการพัฒนาตน พฒันาอาชีพและพัฒนาสังคมสวนรวม  
และ (3) เรงพัฒนาการจัดกระบวนการบริหารกระบวนการเรียนการสอนและการนิเทศติดตามผลเพื่อสงเสริมผลการ
พฒันาคุณภาพชีวติของนักเรียนใหมีความรูความสามารถและทักษะข้ันพ้ืนฐานโดยเนนการพัฒนาทักษะดานอาชีพ
ใหสามารถพ่ึงตนเองได ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินจากการศึกษา
ปจจัยที่สําคัญที่จะชวยพัฒนาการศึกษาของไทย 
  โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีใหบริการการเรียนรูแกผูเรียนโดยตรง จึงมีภารกิจและมีบทบาทสําคัญในฐานะ      
เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิผล  โดยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนเปน                
ผูประสาน เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมจึงกําหนดใหมีการจัดระบบโครงสราง กระบวนการจัดการศึกษาของไทย                   
ใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลาย ในทางปฏบิัติมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548, 48 - 50) ไดใหความเห็นวาการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปใหทั่วถึง
มากขึ้นเปนสิ่งที่เหมาะสม เพราะปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตํ่ากวา
ประเทศอ่ืนในเอเชียมาก สาเหตุของปญหาน้ีเพราะในชนบทมีความตองการใชแรงงานของเด็กกลุมน้ี ดงัน้ัน การขยาย
การศึกษาภาคบังคับไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงตองจัดใหเรียนฟรีโดยไมเก็บคาใชจาย ตองปรับปรุงหลักสูตร 
รายวิชาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตและนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันของทองถิ่นได                
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กเรียนชั้นมธัยมศึกษามากขึ้น
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  การจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม   สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหมเขต  2 ทาํการสอนตัง้แต ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 ถงึมัธยมศกึษาปที ่3 มจีํานวน 
11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสหกรณดําริ โรงเรียนชุมชนบานโปง โรงเรียนพราวบูรพา โรงเรียนบานสันกลาง โรงเรียน
บานแมเหียะ โรงเรียนบานแมปง โรงเรียนบานสันปง โรงเรียนบานแมปาคี โรงเรียนบานหนองปด โรงเรียนบานหลวง  
และโรงเรียนบานนาบุญโหลงขอด การจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2556 โดยการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจากหนวย
งานตนสังกัด  งานประกันคุณภาพการศึกษา  พบวา ยังมีบางมาตรฐาน การประเมินอยูในระดับที่พอใช ซึ่งจะเห็นได
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  เปนระบบที่สถานศึกษารวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตการกํากับ ดูแลและ
สนับสนุนสงเสริมของหนวยงานตนสังกัด เพ่ือสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักวิชา ขอมูลหลักฐาน                
ที่ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
จากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามทีก่ําหนดในมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลการจดัการศึกษา ดานคณุภาพการ
ศึกษาของโรงเรียน การบรรลุผลในการสรางและพัฒนาพฤติกรรมความเปนคนที่สมบูรณทุกดานใหแกบุคคลหรือ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนรวมท้ังความพอใจในอาชีพของครูในโรงเรียนและภาพพจนที่ดีของโรงเรียน  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (2556, 12 - 15)  
  จากขอมลูและสภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาสจะมปีระสทิธผิล หรอืบรรลตุามเปาหมายไดนัน้ 
จะตองอาศยัปจจัยตาง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอก ไมวาจะเปนปจจยัหรือทรัพยากรพ้ืนฐานทางการบรหิาร ไดแก คนเงิน 
วัสดุสิ่งของ และการจัดการ  (จันทรานี สงวนนาม, 2551, 38) หรือปจจัยแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอการ           
ปฏิบัติงานในหนวยงานใหสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว ตามหลักการและแนวคิดของ Steers & Porter (1983, 
อางถึงใน ณัฏติยาภรณ  หยกอุบล, 2555, 83) ไดแก (1 ) ปจจัยผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปรยอย พฤติกรรมผูนํา
และวิสัยทัศนผูบริหาร  (2) ปจจัยครู ประกอบดวย ตัวแปรยอย คุณภาพการสอนของครูและการไดรับความสนับสนุน
ทางสังคม (3) ปจจัยนักเรียน ประกอบดวย ตัวแปรยอย พฤติกรรมดานการเรียนและพฤติกรรมดานสังคมกับ               
กลุมเพ่ือน และ (4) ปจจัยดานผูปกครอง ประกอบดวย ตัวแปรยอย การสนับสนุนอุปกรณการเรียน การดูแล                 
การเอาใจใสในการเรียนของนักเรียน  การใหความรวมมือกับทางโรงเรียน จะเห็นไดวาประสิทธิผลของโรงเรียน           
จะเกิดขึน้ไดตองอาศัยปจจยัหลายดานประกอบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสโดยท่ัวไปยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควร ดังไดกลาวมาน้ัน จึงเปนเรื่องที่ผูมีหนาท่ีเก่ียวของทุกฝาย ตองใหความสนใจและตระหนัก        
ถงึคุณภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสอยางจรงิจังรวมท้ังหาวธิปีองกันมิใหมปีญหาการดอยคุณภาพ
ดงักลาว ซึง่ตองมกีารกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปรับปรงุการดําเนินการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
  ดงันัน้  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจและไดวจิยัวา มปีจจยัใดบางท่ีสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสอําเภอพราว จงัหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกําหนดนโยบายการจัดการศกึษาแก
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โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส       
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
  2. เพ่ือศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิผลการจัดการศกึษาโรงเรยีนขยายโอกาส  อาํเภอพราว จงัหวัดเชียงใหม 
  3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอพราว  
จังหวัดเชียงใหม

สมมติฐานการวิจัย
  1.  ปจจัยดานผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม และสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา
  2.  ปจจัยดานครูผูสอนสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม และสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา
  3.   ปจจัยดานนักเรียนสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม และสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา
  4.  ปจจัยดานผูปกครองสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม และสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 280 คน  ในปการศึกษา 2557
  2. กลุมตัวอยาง
        กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบรหิารโรงเรียน และครผููสอน โรงเรยีนขยายโอกาสอําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม  รวมทั้งสิ้น จํานวน 162 คน  แยกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 6 คน ครูผูสอน จํานวน 156 คน        
ในปการศกึษา 2557    ซึง่กาํหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie  and  Morgan  (1970, อางถงึใน บญุชม     
ศรีสะอาด, 2545,  23 - 24)   จากนั้นทําการสุมจํานวนผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
และใชการสุมอยางงาย โดยวิธีจับฉลาก
  3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
        การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอพราว  
จงัหวัดเชียงใหมโดยศกึษา จาํนวน 4 ปจจัย คอื (1) ปจจัยดานผูบริหาร (2) ปจจัยดานครผููสอน  (3) ปจจัยดานนักเรียน 
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และ (4) ปจจัยดานผูปกครอง  และประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม
ตามแนวความคิดของ Mott  (1972  อางถึงใน  ณัฏติยาภรณ  หยกอุบล, 2555,  42 - 50)  ประกอบดวยความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก             
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน
  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่  2  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาสอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ และตอนที่  3  ปญหาและขอเสนอ
แนะเปนแบบปลายเปด  
   การทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนโดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยไดคา 
IOC ตัง้แต 0.67-1.00  จากน้ันจึงไดนําไปทดลองใชกับผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนโรงเรียนวัดแมแกดนอย อาํเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 30 คน  แลว   
นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคา          
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.97  
  5.   การเก็บรวบรวมขอมูล
        ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองจากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โรงเรียนขยาย
โอกาสอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 จํานวน 162 ฉบับ  ไดแบบสอบถามคืน 
คิดเปนรอยละ 100  จากนั้นผูวิจัยไดตรวจสอบ พบวา แบบสอบถามในสวนของตอนที่ 1 - 2  มีความสมบูรณทุกฉบับ 
แตในตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะมีผูตอบแบบสอบถามปลายเปดจํานวน 85 ชุด คิดเปนรอยละ 52.47                  
ของผูตอบแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
  6. การวิเคราะหขอมูล
   6.1  สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แยกออกเปน  ตอนที่ 1  สถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชความถี ่รอยละ ตอนที ่2  ปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
ตอนที่ 3  ปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่
   6.2 สถิติเชิงวิเคราะหเปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
             6.2.1  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
    6.2.2  การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม   วิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรตน
หาสมการแบบมีขั้นตอน (Stepwise) 
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ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพเปนเพศหญิง จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 66.05  สวน
ใหญมีอายุระหวาง 31- 40 ป  จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 36.42  สวนใหญมีอายุราชการ 11 - 20 ป  จํานวน 104 
คน คิดเปนรอยละ 64.20  สวนใหญมีตําแหนงเปนครูผูสอน จํานวน 156 คน  คิดเปนรอยละ 96.30   และสวนใหญ
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 61.11 
  2.  ปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลการจดัการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม             
นําเสนอในตารางที่ 1 - 3

  1   
  

 

 X           S.D           

 
 

 
 

 

3.93 
3.90 
3.92 
3.84 
3.87 

0.79 
0.80 
0.92 
0.85 
0.80 

 
 
 
 
 

n = 162 
  จากตารางท่ี 1 ปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาส อาํเภอพราว  จงัหวดั
เชียงใหม โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.90 เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังน้ี  ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครูผูสอน และ ปจจัยดานผูปกครอง  สวนประสิทธิผล

การจัดการศึกษา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.87

  2   
   

 X  S.D  

 
 4.03 0.77  

 4.02 0.84  
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  2   
   ( ) 

 X  S.D  

 4.02 0.86  
 4.00 0.72  

 3.98 0.75  
   3.98 0.80  
  

 
4.02 0.72  

 3.99 0.76  
 /  3.94 0.77  

 3.91 0.84  
 3.90 0.86  

 3.87 0.81  
 

 4.05 0.90  
 4.01 0.82  

 3.99 0.81  
 3.96 0.74  

 3.90 0.93  
 3.88 0.81  

 3.86 0.87  
 

 3.97 0.84  
 3.95 0.88  

 
 

3.94 0.92  

 3.91 0.89  
  3.86 0.82  

n = 162 
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 3   

 
 

 
 (r) 

 
 (R2) 

 
 (B)   ( ) 

 0.809** 0.903 0.248 0.105 
 0.904** 0.900 0.587 0.265 

 0.918** 0.843 0.461 0.202 
 0.918** 0.885 1.072 0.428 

 3.673  

  ผลการวิเคราะหความสมัพนัธระหวางปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการศึกษาของโรงเรยีนขยายโอกาส 
พบวา ทั้ง 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานผูปกครอง        
แตละดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งเปน
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน  0.809,  0.904,  0.918  และ 0.918 ตามลําดับ และ
ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถพยากรณประสทิธิผลการจัดการศึกษา พบวา ปจจัยดานนักเรียน สามารถพยากรณ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ไดรอยละ 84.30  และเม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณปจจัย                  
ดานผูปกครอง จะสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสไดรอยละ 88.50  และเมื่อ
เพ่ิมตัวแปรพยากรณปจจัยดานครูผูสอน จะสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส           
ไดรอยละ 90.00 และเมือ่เพ่ิมตัวแปรพยากรณปจจัยดานผูบริหาร จะสามารถพยากรณประสทิธิผลการจดัการศกึษา 
ในโรงเรียนขยายโอกาส  ไดถึงรอยละ 90.30 แสดงวาตัวแปรพยากรณทุกตัวเขาสูสมการพยากรณประสิทธิผลการ
จัดการศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสได โดยสามารถพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
  

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Raw  score) 
  Y = 3.673 + 0.461(X

3
) + 1.072(X

4
) + 0.587X

2
) + 0.248(X

1
)  

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard score)  
  Z = 0.202(X

3
) + 0.428(X

4
) + 0.265(X

2
) + 0.105(X

1
)
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การอภิปรายผล
  จากการวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว จังหวัด
เชยีงใหม  พบวาท้ัง 4 ปจจยั ไดแกปจจยัดานผูบรหิาร ปจจยัดานครผููสอน ปจจยัดานนักเรียนและปจจยัดานผูปกครอง
สงผลและสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ   
จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
  1.  ปจจยัดานนกัเรยีน พบวา สงผลและสามารถพยากรณประสทิธผิลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
ไดรอยละ 84.30 โดยมีนํ้าหนักในการทํานายมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก  นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส                   
มกีารปฏบิตัมิากในเร่ือง การขยันอานหนังสือเพ่ือทําคะแนนสอบใหสงูข้ึน  และใชเวลาวางในการอานหนังสือเพ่ิมเติม
ในหองสมุด มีความกระตือรือรนและต้ังใจทําขอสอบทุกระดับ  ดังนั้นจึงสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษา              
ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัของ สภุทัรา วรีะวุฒ ิ (2556) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปจจยัท่ีมผีลตอประสทิธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี   ผลการวิจยัพบวา ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน   โดยนักเรียนควรใหความสําคัญกับการเรียนโดยใชเวลาวางจากการเรียนทําการศึกษา
ทบทวนบทเรียน มีการศึกษาคนควาความรูอยางสมํ่าเสมอ 
  2.  ปจจัยดานผูปกครองพบวา สงผลและสามารถพยากรณประสทิธิผลการจัดการศกึษาโรงเรยีนขยายโอกาส
รวมกับปจจัยดานนักเรียน ไดรอยละ 88.50  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูปกครองสวนใหญของโรงเรียนขยายโอกาส                       
มีการปฏิบัติมากในเร่ือง สอบถามพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนในปกครอง ใหความรวมมือในการแกไขพฤติกรรม
ทางการเรียนของผูเรียน และเขารวมประชุมวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกอนเปดภาคเรียน       
อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ  ศรีมารุต (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบดวย  เจตคต ิ การตดัสินใจ  ของผูปกครองนักเรยีน  ทีม่คีาสัมประสทิธ์ิ
ถดถอยมาตรฐานเปนบวก  ซึ่งหมายความวาถาหากบัณฑิตศึกษามีปจจัยเหลานี้ในระดับมากระดับประสิทธิผล        
ของบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏกจ็ะมากตามไปดวย  และสรายุทธ  เพ็ชรซกี (2553) ไดทาํการศึกษาเร่ือง ปจจยั
ทางครอบครัวที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน: ศึกษากรณี โรงเรียน      
ประสาทวทิยา   เขตมีนบรุ ี กรงุเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  ปจจยัดานอาชพีบิดา สภาพแวดลอมดานทีอ่ยูอาศยั  
สภาพครอบครัว การศึกษาของมารดา สภาพทางเศรษฐกิจ  การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธภายในครอบครัว และ
ความคาดหวังของบิดามารดาในการศึกษาของบุตร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.  ปจจัยดานครูผูสอน  พบวา สงผลและสามารถพยากรณประสิทธิผลการจดัการศกึษาโรงเรียนขยายโอกาส  
รวมกับปจจัยดานนักเรียน และปจจัยดานผูปกครองไดรอยละ 90.00 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูสอนของโรงเรียน
ขยายโอกาส มีการปฏิบัติมากในเรื่อง  มีการจัดกิจกรรมเสริมความรูใหกับผูที่ไมผานเกณฑการประเมินในแตละ
มาตรฐานการเรียนรู นาํปญหาทีพ่บจากการจดักจิกรรมการเรียนการสอนมาทาํวจิยัในชัน้เรียน และเปดโอกาสใหผูเรยีน
แสดงความคิดเห็น /ซักถามเมื่อมีขอสงสัย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัฐชา วัฒนวิไล  ภัสพร   ตั้งใจกตัญู       
รวชิดุา บรรจงมณ ีและ ขวัญใจ เลีย้งวิวฒัน (2552) ไดทาํการศึกษาเร่ือง ปจจยัท่ีมอีทิธิพลตอผลสมัฤทธิท์างการเรียน
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วชิาหลกัการบญัชี 1: กรณีศกึษานกัศึกษาคณะบัญชี  มหาวทิยาลัยกรุงเทพ   ผลการศกึษา พบวาปจจัยผูสอนมคีวาม
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน   สอดคลองกับ กมลวรรณ  รอดจาย (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษามีอิทธิพล
รวมตอประสทิธภิาพโรงเรียนขนาดเล็กสูงสุด  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณฏัติยาภรณ  หยกอุบล (2555) ไดวจิยั
เร่ืองปจจยัท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรของนักเรยีนระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนสาธิต
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร ผลการวจิยัพบวา คณุภาพการสอนของครู เปนปจจัยที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนอยูในระดับมาก
  4.  ปจจยัดานผูบรหิารพบวา สงผลและสามารถพยากรณประสทิธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
รวมกับปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานผูปกครองและปจจัยดานครูผูสอน ไดถึงรอยละ 90.30  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก    
ผูบริหารของโรงเรียนขยายโอกาส มีการปฏิบัติมากในเรื่องเปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชามีสวนรวมแสดงความคิด
เห็น สงเสรมิใหผูใตบงัคับบญัชาพฒันาผลงานเพ่ือใหมคีวามกาวหนาทางวิชาชีพ สงเสรมิใหผูใตบงัคบับญัชามคีวาม
รูความเขาใจเก่ียวกบัหลกัสตูร ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ วนัเพญ็ บรุสีงูเนนิ (2552) ไดทาํการศึกษาวจิยัเรือ่ง ปจจยั
ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก คือ พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารและวิสัยทัศนของผูบริหาร จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานครูผูสอน  ปจจัย
ดานนกัเรยีน  และปจจยัดานผูปกครองเปนปจจยัทีส่งผลและสามารถพยากรณประสทิธิผลการจดัการศกึษาโรงเรยีน
ขยายโอกาส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานครู
ผูสอน  ปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานผูปกครองมีการปฏิบัติมาก  จะสงผลใหประสิทธิผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย   

สรุป  
  จากการวิจัยครั้งนี้ พบวาทั้ง 4 ปจจัย ไดแกปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานนักเรียน และ
ปจจัยดานผูปกครอง สงผลและสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสได แสดงใหเห็น
วาส่ิงท่ีสาํคัญท่ีสดุ คอื ตวันักเรียนเอง รองลงมาคือ ตวัผูปกครอง ตวัครูผูสอนและ ตวัผูบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษาใหดีขึ้น ดังนี้
  1.  ปจจยัดานผูบรหิาร  ควรมกีารประชมุวางแผนดานงานบรหิารวชิาการโดยตองใหความสาํคญักับการเพิม่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  นําวงจร PDCA มาใชในการบริหารโรงเรียน  เพ่ือสรางความตระหนักและ        
แรงจูงใจใหกับครูผูสอนใหมีความมุงมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนอยางมีคุณภาพ
  2. ปจจัยดานครูผูสอน ควรมีการกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูดวยตนเองโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล ศึกษาปญหาท่ีสงผลตอการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยการทําวิจัยในช้ัน
เรียน  และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
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  3.  ปจจัยดานนักเรียน  ควรสงเสริมใหนักเรียนมองเห็นคุณคาและเห็นความสําคัญของการเรียนรู  คนควา
ความรูดวยตนเอง การใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพตนเอง  สรางจิตสํานึกและ
พฤติกรรมการศึกษา โดยคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมทองถิ่น และความแตกตางระหวางบุคคล 
  4.  ปจจัยดานผูปกครอง  ควรสงเสริมพฤติกรรมทีพ่งึประสงคของนักเรียน โดยทางโรงเรียนควรดึงผูปกครอง
และชุมชนใหมีสวนรวม มีการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยการประชาสัมพันธผานนักเรียน             
ผานตามเสียงตามสาย หรือผานคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชวยกันแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
  สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  มีดังนี้
  1.  ควรศึกษาปจจยัดานอ่ืน ๆ  ทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาส อาํเภอพราว  
จังหวัดเชียงใหม  
  2.  ควรเนนการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม  
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค   (1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย (2) เพื่อศึกษาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 กลุมตัวอยาง
ที่ใชคือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูฝายวิชาการ  และครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 180 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                     
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดย ใชความถี่รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสนั  ผลการวจิยัพบวา  การบริหาร
งานวิชาการระดับปฐมวัยขอโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ทุกดานมีการ
ปฏิบัติระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี  ดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย  รองลงมา
ดานการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ดานสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลกัสูตรระดับปฐมวยั และดานการนเิทศภายในระดับปฐมวยัตามลําดับ  สวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน      
มีการปฏิบัติระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                         
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง   การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ดําเนินการตามแผน
พฒันาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา  การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา และการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษาตามลําดับ   สําหรับความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับ
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ปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต  6  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง (r = 0.78)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   โดยคูที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงสุด คือ             
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรระดับปฐมวัยกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

คําสําคัญ
  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย    การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  6

Abstract
  This research aimed (1) to study the academic affairs administration of preschools (2) to investigate 
the internal quality assurance of schools  and (3) to study the relationship between the academic affairs 
administration of preschools and the quality assurance of schools in Chiang Mai Primary Education        
Service Area Office 6. The samples were 180 school administrators, academic teachers and preschools 
teachers. The tools used in this study were questionnaires about the academic affairs administration of 
preschools and the internal quality assurance of schools in form of 5 -rating scaled questionnaires.            
The data were analyzed for frequency, mean and standard deviation the relationship  was analyzed by 
Pearson’s correlation coefficient. The findings were as follows: According to the academic affairs                 
administration of preschools in Chiang Mai Primary Education Service Area Office 6. When considering 
each aspect, was at a high level ranking from the most to the least were preschools learning experience 
management, preschool development evaluation, preschool learning and teaching media, preschools 
curriculum and curriculum administration and preschools  internal supervision, respectively. As for the 
internal quality assurance of school in Chiang Mai Primary Education Service Area Office 6, it was shown 
that When considering each aspect, was at a high level ranging from the most to the least including school 
educational standard specification, schools educational managerial development plan, schools annual 
report preparation, continuous educational quality development, internal quality evaluation based on 
school educational standards, implementation according to school educational managerial development 
plan, schools educational quality monitoring and administrative system management and information in 
school, respectively. Regarding the relationship between the academic affairs administration of preschools 
and the quality assurance of schools in Chiang Mai Primary Education Service Area Office 6, it was shown 
that the overall correlation coefficient was positive at a high level (r =0.78) and statistically significant at 
the level of .01 according to the hypothesis as set.  In addition, the correlation coefficients with the            
relationship at the highest level were preschools curriculum and curriculum administration and school 
educational managerial development plan.



111
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

Keywords
  Academic Affairs Administration,   Internal Quality Assurance of School,  Chiang Mai Primary 
Education Service Area Office 6

บทนํา
                  การศึกษานั้นนับวาเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศนั้น ๆ   เมื่อสามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูเปาหมายท่ีกําหนดไวแลว บุคลากรที่มีคุณภาพทางการศึกษาเหลานี้ จะเปนพลังขับ
เคลื่อนในการพัฒนาประเทศ  ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตอไป เพราะขณะท่ีบุคลากรกําลังศึกษาอยูนั้น 
จะไดรับการพัฒนาความรู ความคิด  ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อใหเปนพลเมือง
ที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทําใหการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ,  2547, 14) 
  ดงัน้ันการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีสอดคลองกับบรบิททางวัฒนธรรมและวิถชีวีติทางสังคมของเด็กซ่ึงมีลกัษณะ
เฉพาะและแตกตางกันไป มนุษยจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิต ซึ่งตองเร่ิม
ตั้งแตแรกเกิดและตองพัฒนาอยางตอเนื่อง  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และสาระสําคัญของ
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 รวมทั้งหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาและพัฒนาเยาวชนทุก ๆ  ดาน  การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจะเกิดผลดียอมขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการ
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งเปนงานหลักของผูบริหารอันจะทําใหการจัดการศึกษาในโรงเรียน                   
เกิดประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ซึ่งการบริหารงาน
วิชาการความรวมมือของอาเซียนในดานการศึกษาเปนสวนหน่ึงของความรวมมือเฉพาะดานของอาเซียน โดยเร่ิม
ดําเนินการมาต้ังแตทศวรรษแรกของการกอตั้งอาเซียน เมื่อมีการจัดประชุมดานการศึกษา ASEAN  Permanent  
Committee on Socio - Cultural  Activities  ครั้งแรกในชวง  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2518  ตอมา  เมื่ออาเซียนมีการ
ปรับตัวในเชิงโครงสรางเพื่อใหความรวมมือในดานตาง ๆ ของอาเซียนเขมแข็งขึ้น มีการจัดตั้ง ASEAN  Committee  
on  Education  (ASCOE) เปนกลไกการบริหารความรวมมืออาเซียนดานการศึกษาโดยความสําคัญของการศึกษา            
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอยางชัดเจนในปฏิญญาวาดวยแผนงานเก่ียวของกับกิจกรรม       
ทกุชนิดของโรงเรยีน โดยเฉพาะเก่ียวกับการปรบัปรุงการเรียนการสอนใหดขีึน้ ตัง้แตการกําหนดนโยบาย การวางแผน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินผลการสอนเพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและ              
จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน (กมล  ภูประเสริฐ, 2545, 5)  
  สาํหรับการบริหารงานวิชาการถือเปนงานหลักท่ีสาํคัญ สวนงานดานอ่ืน ๆ  จะเปนงานสนับสนุนในการดําเนิน
งานวิชาการใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับคุณภาพของนักเรียนโดยตรง ซึ่งจะตองเปน
ความรับผิดชอบรวมกันของบุคลากรทุกฝาย  ตั้งแตผูบริหารโรงเรียน  คร - อาจารยทุกคน และเจาหนาที่ที่สนับสนุน
การสอนใหการสนับสนุนดวย เพราะงานวิชาการเปนกระบวนการที่ผูมีสวนเก่ียวของจะตองจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เยาวชนใหเจริญในทุก ๆ  ดาน เปนสมาชกิทีด่ตีอสงัคม และมีคณุภาพตามความตองการของโรงเรียน ในสภาพปจจบุนั
ไมสามารถใชกิจกรรมตาง ๆ จัดการเรียนการสอนใหสมบูรณตามหลักสูตรได  ทั้งน้ีอาจเนื่องจากผูบริหาร และ             
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ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจหลักสูตร ทําใหไมตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหลักสูตร อีกท้ังครูยังประสบ
ปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบใหม  ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  รวมทั้ง
ปญหาการใชสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งการนิเทศของผูบริหารยังไมตอบสนองความตองการและ
ปญหาในการเรียนการสอน บคุลากรทีเ่กีย่วของยงัไมมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน    
ยังไมดีพอ  อีกทั้งผูบริหารและครูไมนําแนวคิดใหม ๆ ไปทดลองใช การวัดผลประเมินผลผูบริหารขาดประสิทธิภาพ
ในการประเมินผลท่ีเปนระบบ  ครูยังขาดความรูในเร่ืองการประเมินผลทําใหการเรียนการสอนไมไดรับการพัฒนา   
เทาที่ควร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 4)
  ดังนั้น  สถานศึกษาจึงมีความสําคัญตอคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีจะชวยผลักดันใหการพัฒนาคนใหมี
ความรู ความสามารถและมีคุณภาพ แตในสภาวการณปจจุบัน สถานศึกษาสวนใหญยังมีความเหล่ือมล้ําและ         
แตกตางกัน ทั้งในดานงบประมาณ  คุณภาพบุคลากรหรือแมปจจัยดานผูเรียน  รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ  สิ่งเหลานี้ลวน         
สงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา  อกีท้ังปจจุบนัสถานศกึษามีอสิระในการบริหารจัดการตนเอง มกีารพัฒนา
หลักสูตรเอง คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาจึงมีความแตกตางกัน สําหรับการจัดการศึกษา    
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง จะตองเปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหศักยภาพ            
ที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําใหคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค           
รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจัก       
พึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเปนระบบท่ีสรางความม่ันใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
คุณภาพตามมาตรฐาน ตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมตองการ ดังที่ สํานักทดสอบทางการศึกษา ( 2556, 9-12 ) 
กลาววา  การประกนัคุณภาพการศกึษาเปนกลไกสําคัญท่ีสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหดาํเนนิการ
ไปอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีหลักการสําคัญ คือ การกระจายอํานาจ  การเปดโอกาสใหมี       
สวนรวมในการทํางานและการแสดงความรับผดิชอบทีส่ามารถตรวจสอบได  ระบบการประกันภายในของสถานศึกษา
จึงประกอบดวยกระบวนการดําเนินงานที่สัมพันธกัน  3 สวน คือ  การประเมินคุณภาพภายในซ่ึงดําเนินการประเมิน 
โดยหนวยงานตนสังกัด  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  สถานศึกษาจะตองมีการติดตามตรวจสอบความกาวหนา 
ในการดาํเนินงานโครงการกิจกรรมงานเปนระยะ และมีผูรบัผิดชอบการดาํเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูง โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนเปาหมาย
  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  มีบริบทที่แตกตางกันมีทั้ง
โรงเรียนท่ีอยูในเขตอําเภอและโรงเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีทุรกันดาร  ผูปกครองและชุมชนก็มีความแตกตางกัน  ปญหา
สวนใหญที่พบ คือ  การบริหารงานวิชาการะดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลาวคือ ชุมชน  
และผูปกครองไมเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา สวนผูบริหาร        
ไมใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย เพราะถือวาระดับปฐมวัยยังตองเตรียมพรอมทางดาน
พัฒนาการมากกวาทางดานงานวิชาการ  จึงใหความสําคัญในระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมมากกวา  และ         
ครผููสอนระดบัปฐมวยัสวนใหญ ไมไดจบสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ทาํใหครผููสอนขาดความรูความเขาใจในหลกัสตูร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย   ทําใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนไปตามความพงึพอใจโดยไมมแีผนการสอน  สงผลใหการบรหิารงานวิชาการในระดับปฐมวยัไมปรากฏชดัเจน  
รวมทั้งทําใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  และทําใหการประกันคุณภาพ
ภายนอกไมประสบผลสําเร็จตามไปดวย (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6, 2557, 73-79)
  จากเหตุผลดงักลาว  ผูวจิยัจึงสนใจศกึษาการบริหารงานวชิาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรยีนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต  6   วามีความสมัพันธกนัหรอื
ไม อยางไร  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบรหิารวชิาการระดบัปฐมวยักับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม เขต 6
  2. เพือ่ศกึษาการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม เขต 6
  3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยักับการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

สมมติฐานการวิจัย
  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยักบัการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   มีความสัมพันธกันในเชิงบวก

วิธีการวิจัย
  1.  ประชากร
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 87 คน  ครูฝายวิชาการ จํานวน 87 
คน และครูผูสอนระดับปฐมวัย  จํานวน 170 คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน  344  คน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6  ในปการศึกษา  2557
  2.  กลุมตัวอยาง
   กลุมตวัอยางท่ีใชในการวจิยัครัง้นี ้คอื ผูบรหิารสถานศกึษา  ครฝูายวิชาการ และครูผูสอนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6  ในปการศึกษา  2557  ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
56 คน ครูฝายวิชาการ จํานวน 56  คน และครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 68 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 180  คน              
โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการเปดตารางของ  Krajcie & Morgan  (อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 43-44)     
จากนั้นผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย  (Sample Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
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  3. ขอบเขตดานเนื้อหา
   ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาใน  2  สวน ไดแก  (1) การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย 
ประกอบดวย ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  ดานการจัดประสบการณการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอน  
ดานการประเมินพัฒนาการดานการนิเทศภายใน และ (2) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย  
กําหนดมาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายใน  ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา    การจัดทํารายงานประจําปและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม  เปนแบบตรวจสอบรายการ  ตอนท่ี 2  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ตอนที่  3  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ 
   สาํหรบัการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน  ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน 
3 คน  ตรวจสอบความเทีย่งตรงดานเน้ือหา โดยท้ังหมดไดยนืยันวาเคร่ืองมือฉบับดังกลาวมีความเท่ียงตรงดานเน้ือหา 
โดยไดคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00   จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารสถานศึกษา   ครูฝายวิชาการ  
และครูผูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในอําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม เขต 2  จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.77
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
   ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
จํานวน 180 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนํามาทําการตรวจสอบ พบวา ทุกชุดมีความสมบูรณ และนํามาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติตอไป
         6.  การวิเคราะหขอมูล
   6.1 ขอมลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชความถ่ีและรอยละ นาํเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
            6.2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
            6.3 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําเสนอประกอบการบรรยาย 
            6.4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลใชความถี่ประกอบการบรรยาย
   6.5 ขอมลูเก่ียวกับการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยักับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผูวิจัย
วเิคราะหโดยใชวธิหีาคาสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธของเพียรสนั (Pearson Product-moment Correlation) โดยใชเกณฑ
การแปลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ ชูศรี วงศรัตนะ (2541, 315-316) ดังนี้
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          0.71 - 1.00            แสดงวา        มีความสัมพันธระดับสูง
          0.31 - 0.70            แสดงวา            มีความสัมพันธระดับปานกลาง
          0.01 - 0.30   แสดงวา            มีความสัมพันธระดับตํ่า
          ตํ่ากวา 0.00         แสดงวา           ไมมีความสัมพันธกัน

ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 144  คน คิดเปนรอยละ 80.00  มีอายุไมเกิน 30 ป 
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 30.55  สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ  57.23   
สวนใหญมีตําแหนงเปนขาราชการครู จํานวน 107 คน  คิดเปนรอยละ 59.45 และ สวนใหญมีประสบการณในการ
ทํางาน ไมเกิน 10 ป  จํานวน 114 คน  คิดเปนรอยละ 63.34
                  2. การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

 1  
 

 
 

  X  S.D.  

   
1  3.95 0.39  
2  4.11 0.50  
3  3.97 0.58  
4  4.07 0.41  
5  3.86 0.48  

 3.99 0.47  
 

1    4.03 0.48  
2  3.93 0.41  
3 

 
3.84 0.48  
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4 
 

3.88 0.45  

5 
 

3.85 0.48  

6 
 

 
3.89 

 
0.48 

 
 

7  3.93 0.50  
8  3.91 0.51  

 3.91 0.47  
 n = 180 

                  จากตารางที่ 1  การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย  โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก   (      = 3.99)  และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุด คอื  ดานการจดัประสบการณ
การเรียนรูระดับปฐมวัย และ ดานท่ีมคีาเฉล่ียตํา่สดุ คอื  ดานการนเิทศภายในระดับปฐมวัย    สวนการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (     = 3.91)   เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา  ดานท่ีมคีาเฉลีย่สงูสดุ คอื กาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และดานทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ 
คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ตารางที่ 2  

สรุปปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

X

X

 
  

1.   (29) 1. 
  (30) 

2. 
 (24) 

2.   (25) 

3.  

    (20) 

3.   
 (12) 

 

 1  
 

 
 

  X  S.D.  
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1.   
 (21) 

1.  
  (19) 

2.    
 

 (15) 

2.   
  

 (15) 
3.  

 (12) 
3. 

 
 (9) 

ตารางที่ 3  
แสดงความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 
 0.60** 0.66** 0.55** 0.58** 0.65** 0.57** 0.63** 0.60** 0.77** 

  
 0.61** 0.61** 0.49** 0.54** 0.51** 0.52** 0.54** 0.57** 0.74** 

 0.53** 0.49** 0.39** 0.46** 0.45** 0.48** 0.50** 0.49** 0.67** 

 0.61** 0.63** 0.41** 0.60** 0.54** 0.55** 0.63** 0.61** 0.75** 

 0.54** 0.58** 0.50** 0.54** 0.60** 0.47** 0.57** 0.55** 0.73** 

 
 0.79** 0.79** 0.69** 0.75** 0.76** 0.73** 0.79** 0.78** 0.78** 

 
**  .01  
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  จากตารางท่ี  3 พบวา ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 โดยรวมมี                
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง  (r = 0.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน              
เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภาย           
ในสถานศึกษา ในรายดานพบวา  คูที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงสุด คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ระดับปฐมวัยกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

อภิปรายผล  
  1. การบริหารงานวชิาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6  ผลการวิจัยพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ
ระดับปฐมวยั  ซึง่สอดคลองกบัปญหาและขอเสนอแนะทีผู่ตอบแบบสอบถามไดเสนอเพ่ิมเตมิวา คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนนอย               
ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา  ผูปกครองสวนใหญตองประกอบอาชพีจึงไมมเีวลาวางพอทีจ่ะใหความรวมมอืกับทางโรงเรียน 
ประกอบกับผูปกครองและชุมชนบางสวนยังขาดการรับรูขาวสารจากทางโรงเรียนและขาดความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนเอง (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6, 2557, 12-17)  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ประพันธ เดชสวัสดิ์ (2552) ศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนและชุมชนใน              
การบริหารงานโรงเรียนบานสถานอําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา สภาพปญหาการมีสวนรวมของ      
ผูปกครองนักเรียนและชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนโดยภาพรวมดานวิชาการมีคาเฉล่ียอยู ในระดับนอย                   
โดยกิจกรรม  3 อนัดับแรกท่ีมปีญหามากทีส่ดุในการมสีวนรวมของผูปกครอง ไดแก  การมสีวนรวมในการทาํหลักสูตร
ของโรงเรียน รองลงมาไดแก การมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและอันดับสามไดแก การมี
สวนรวมในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและสอดคลองกับงานวิจยัของ เทอดศักด์ิ  จนัเสว ี(2549)ไดศกึษา
เก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา  ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา ผูปกครองมีสวนรวมอยูใน
ระดับนอย โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียนอยไปหามาก  คือ  (1) รวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรของ
โรงเรียน  (2) มสีวนรวมในการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน   และ (3) รวมเปนคณะกรรมการ
สมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน 
  2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชยีงใหม เขต 6  ผลการวจิยัพบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุคอื  จดัทาํระบบบริหารและสารสนเทศดานการบรหิารวชิาการ
ครบถวนเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามไดเสนอเพ่ิมเติมวาระบบ
สารสนเทศไมครบถวนขาดความตอเน่ืองและยังไมเปนระบบทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนสวนใหญอยูในพ้ืนที่
ทรุกันดาร  ขาดผูรบัผิดชอบระบบสารสนเทศ  ขาดความพรอมในดานความรู ทกัษะ และเวลาในการปฏิบตังิาน  ระบบ
งานไมชัดเจนและมีความลาชาในการดําเนินงาน  การไหลเวียนของขอมูลไมเปนระบบ  ไมมีคณะทํางานรับผิดชอบ
โดยตรง  การเกบ็รกัษาขอมลูไมเปนระบบและโปรแกรมใชยาก  (สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม 
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เขต 6, 2557, 20-25)   และสอดคลองกับงานวิจัยของสมยศ คชฤทธ์ิ (2548) ศึกษาเก่ียวกับสภาพและปญหา               
การบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่           
การศึกษาสระบุรี เขต 1  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับนอย  เม่ือพิจารณาแตละข้ันตอน พบวา ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศมีปญหาการขาดการ    
สงเสริมสนับสนุนงบประมาณหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลและไมมีการปรับ / แกไข
ขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน   และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชีวิน ทองศรี (2551) ศึกษาเกี่ยว
กบัการศึกษาการดําเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสุรนิทร 
ผลการวิจัย พบวา  ปญหาการดําเนินงานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยนอยไปหามาก คือ (1) การวิเคราะหขอมูลและ
เก็บรักษาขอมูลอยางตอเน่ือง  (2) มกีารวิเคราะหขอมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนและชมุชน เพ่ือกําหนดวสิยัทัศนและ
ภารกจิท่ีชดัเจน และ (3) การจัดระบบต้ังแตการเตรียมขอมูล การประมวลผล และรายงานผลไดในเวลาทีท่นัเหตกุารณ
  3. ความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวยักบัการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ผลการวิจัยพบวา  โดยรวมมีความสัมพันธ
กนัเชงิบวก และมนียัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ  .01  แสดงวาการบรหิารงานวชิาการมคีวามสมัพนัธโดยตรงกับการประกนั
คุณภาพภายใน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6         
มีการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ และติดตามนิเทศตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ          
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6, 2557, 33-35)  ทั้งนี้                
การบริหารงานวิชาการท่ีดีจะตองมีความสัมพันธตอการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเปนการสรางความมั่นใจ
วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได  ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจะประสบผลสําเร็จอยูในระดับ
มาตรฐาน โรงเรียนจะตองมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควบคูไปดวย   สอดคลองกับงานวิจยัของธัญนันท  
พ่ึงวงศญาติ (2549)  ศกึษาเก่ียวกับ การพฒันาแนวทางการปฏิบตักิารพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยที่มีคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  ผลการ
วจิยัพบวา แนวทางการปฏิบตักิารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวยัท่ีมคีณุภาพของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  ดังนี้  1) ผูบริหารสถานศึกษาตองศึกษาและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 2) จัดประชุม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากร         
ทกุคนในสถานศึกษาใหเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน 3) จดัระบบโครงสรางองคการเก่ียวกบั
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 5) กาํหนดจดัทําแผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลผุล
ตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 6) ดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยใหทุกฝายมีสวนรวมเก่ียวกับระบบ  
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 7) จดัทาํเคร่ืองมอืประเมนิผลตามมาตรฐานการศึกษา 8) เก็บรวบรวมขอมลู
ตามแบบการประเมินมาตรฐานการศึกษา 9) นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด  10)         
นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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สรุป
  จากการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 6    จะเห็นวามีความสมัพันธ
กันในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานแสดงใหเห็นวา ถาสถานศึกษามี            
การบริหารงานวิชาการท่ีดมีปีระสิทธิภาพก็ยอมสงผลใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดีขึน้ตามไปดวย  
แตกย็งัมีปญหาเก่ียวกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียนนอย และการจัดระบบสารสนเทศไมครบถวน ขาดความตอเนื่องและยังไมเปนระบบ  
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดังนี้
  1. สถานศกึษาควรใหความรูแกผูปกครองและชมุชนในเรือ่ง บทบาทการมสีวนรวมในการบรหิารงานวิชาการ
ระดับปฐมวัยและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการจดัประชุม และควรมกีารประชาสมัพันธการดําเนิน
งานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
  2. สถานศึกษาควรมกีารกําหนดนโยบายและแนวทางดานการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ใหชัดเจนตามภาระงานและสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติได  และควรพัฒนาบุคคลกรใหมีความรู ความเขาใจ 
และเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
  สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปมี  ดังนี้
  1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของครู ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
  2. ควรศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียน            
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ (1) เพ่ือศึกษาการดําเนินงานของผูบริหาร ครูผูสอน และศึกษานิเทศก       
ตามปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอนและปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี  (2) เพือ่ศึกษาการบริหารงาน
ระดบัปฐมวัย (3) เพือ่ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดับปฐมวัย  และ (4) เพือ่ศึกษาปจจัยท่ีสามารถพยากรณ
การบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจิมพัฒนา  อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2557 และศึกษานิเทศกที่ดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจมจังหวัดเชียงใหมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี       
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 จํานวน 159 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดับปฐมวยัในกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจมิพัฒนาอาํเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                  
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัย พบวาปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดาน
การสอน และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานที่โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามีการดําเนินการในระดับ
มาก สวนการบริหารงานระดับปฐมวัยโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามีการดําเนินการในระดับมากเชนกัน
สวนผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย พบวา ทั้ง 3 ปจจัย ไดแก  
ปจจัยดานการบริหาร  ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี มีความสัมพันธทางบวกกับ       
การบรหิารงานระดบัปฐมวยัอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว โดยมีคาสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธเปน .691,.728 และ .764  ตามลําดับสําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สามารถพยากรณ
การบริหารงานระดับปฐมวัย พบวา ปจจัยดานการจัดการอาคารสถานที่สามารถพยากรณการบริหารระดับปฐมวัย
ไดรอยละ 58.30 เมื่อเพ่ิมตัวแปรซึ่งเปนปจจัยดานการสอนสามารถพยากรณการบริหารระดับปฐมวัยไดรอยละ

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

Factors Affectingthe Administration of Kindergarten Level in
Prajim Educational Quality Development Cluster, Mae Chaem District, 

Chiang Mai Province
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66.20 และเม่ือเพ่ิมตัวแปรซ่ึงเปนปจจัยดานการบริหารสามารถพยากรณ การบริหารระดับปฐมวัยไดรอยละ 
69.00แสดงวาตัวแปรทุกตัวสามารถเขาสูสมการพยากรณ การบริหารงานระดับปฐมวัยได โดยสรางเปนสมการ
พยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
   Y = 0.128 + 0.380(X

3
) + 0.324(X

2
) + 0.264(X

1
)

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
   Z = 0.391(X

3
) + 0.315(X

2
) +0.235(X

1
)

คําสําคัญ
  การบรหิารงานระดบัปฐมวยั   กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศกึษาประจิมพฒันา   อาํเภอแมแจมจงัหวัด
เชียงใหม

Abstract
  This research aimed (1) to study the performances of administrators, teachers and educational 
supervisors according to the factors of administration, the factors of teaching and the factors of buildings 
and places  (2) to investigate the kindergarten level administration (3) to study the factors affecting the 
kindergarten level administration and  (4) to investigate the predictive factors of the kindergarten level 
administration in Prajim Educational Quality Development Cluster, Mae ChaemDistrict, Chiang Mai Province.  
The samples used for this study comprised 159 administrators and teachers in Prajim Educational          
Quality Development Cluster, Mae Chaem District, Chiang Mai Province under Chiang Mai Primary      
Educational Service Area Office 6. The tools used for this research were questionnaires about the factors 
of the kindergarten level administration in Prajim Educational Quality Development Cluster,Mae Chaem 
District, Chiang Mai Province.The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, correlation coefficient and multi regression analysis.  The findings were as follows:  
Performances relating the factors of administration, the factors of teaching and the factors of buildings 
and places, the sample agreed that the performances were at a high level.  According to the kindergarten 
level administration, it was shown that the overall sample agreed that the performances were at a high 
level as well.  Related to the analysis results of the relationship among the factors affecting the kindergarten 
level administration, it revealed that the relationship of all 3 factors and the kindergarten level administration 
were positive and statistically significant at the level of .01 according to the hypothesis as set.  The           
correlation coefficients were .691, .728 and .764 respectively. Performances relating the analysis results 
of the relationship among the predictive factors of the kindergarten administration level, it was found that 
the factors of buildings and places could predict the kindergarten level administration at the percentage 
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of 58.30.  When adding the variables as the factors of teaching, they were able to predict the kindergarten 
level administration at the percentage of 66.20.  When adding the predictive factors of administration, 
they could predict the kindergarten level administration at the percentage of 69.00.  Itwas indicated that 
all variables could enter the predictable equations of the kindergarten level administration by writing the 
predictable equations in form of raw and standard scores as below: 
  Predictable equation in form of raw score
   Y = 0.128 + 0.380(X3) + 0.324(X2) + 0.264(X1)
  Predictable equation in form of standard score
   Z = 0.391(X3) + 0.315(X2) +0.235(X1)

Keywords 
  Administration of Kindergarten Level,   Prajim Educational Quality Development Cluster, 
Mae Chaem District,   Chiang Mai Province

บทนํา
  เปาหมายของทุกประเทศท่ัวโลกและประเทศไทยจะมุงเนนการจัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับปฐมวัย        
ซึ่งเปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง ในอันท่ีจะชวยสงเสริมใหเด็กระดับปฐมวัยไดรับ     
การพัฒนาไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับอายุและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ศักยภาพแหงการเรียนรู
ดานตาง ๆ สามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง นอกจากมุงใหเด็กมีพัฒนาการ                  
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล    
ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็ก เพ่ือนําไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัย        
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก, 8) ซึ่งจะเห็นไดวาการที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวัยใหบรรลุเปาหมายนั้นจําเปนตองอาศัยระบบการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม เน่ืองจากการบริหาร
งานเปนสิง่ทีจ่าํเปนและสาํคัญตอการดาํเนินงานของหนวยงานตาง ๆ   รวมท้ังในสถานศกึษาดวยเพือ่ใหสามารถจดัการ
ดาํเนนิงานไดอยางราบรืน่และมปีระสทิธผิลไมวาจะเปนดานการบรหิารงานวิชาการ  ดานการบรหิารงานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, 8)
  การบริหารงานใหมีประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายไดนั้นจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกไมวาจะเปนปจจยัหรือทรพัยากรพ้ืนฐานทางการบริหาร ไดแก คน เงนิ วสัดสุิง่ของ และการจดัการ (จนัทรานี  
สงวนนาม, 2551, 28) หรือปจจัยแวดลอมในการทํางานท่ีมผีลตอการปฏิบตังิานในหนวยงานใหสาํเรจ็ตามเปาประสงค
ที่กําหนดไวตามหลักการและแนวคิดของ Steers & Porter (1983, อางถึงใน ณัฐธยานสนินัด, 2553, 39-50) ไดแก 
ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานอาคารสถานที่ และปจจัยดานชุมชน
  โรงเรียนประถมศกึษาท่ีจดัการเรยีนการสอนระดับปฐมวยัในกลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศกึษาประจมิ
พฒันา อาํเภอแมแจม จงัหวัดเชยีงใหม สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จากสภาพภายนอก
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ทั่วไปเปนกลุมโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและทุรกันดาร โดยอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 160 กิโลเมตร การเดิน
ทางยากลําบากเปนถนนลูกรัง ประชากรสวนใหญจะเปนชาวเขาเผาตาง ๆ  ไดแก เผากระเหร่ียง เผามง ฯลฯ ประกอบ
อาชีพทําไร ทํานา มีฐานะยากจน   ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิม
พฒันาอาํเภอแมแจม มทีัง้หมดจาํนวน 9 โรงเรียน  ซึง่ประกอบดวยโรงเรียนบานขนุแมนาย โรงเรียนบานแมหงานหลวง 
โรงเรียนบานพุยและบานพุยสาขาพุยใต โรงเรียนบานแมตูม โรงเรียนบานปางหินฝน โรงเรียนบานแมแฮใต           
โรงเรียนบานแปะสามัคค ีโรงเรียนบานเฮาะวิทยา และโรงเรียนบานทุงแก โดยหลายโรงเรียนทีไ่มมผีูบรหิาร และปญหา
ที่พบคือ  ปญหาดานการส่ือสารภาษาไทย  โดยนักเรียนจะใชภาษาทองถ่ินในการสื่อสาร ปญหาการขาดแคลน           
ครูปฐมวัย  และปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับปฐมวัย ขาดส่ือสําหรับ      
สงเสริมพัฒนาการเด็กในแตละดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งปญหาตาง ๆ  ที่เกิด
ขึ้นนาจะมาจากปจจัยดานการบริหารคือ  นอกจากบางโรงเรียนจะขาดผูบริหารแลว  ผูบริหารบางโรงเรียนท่ีมีอยู         
ก็ขาดการวางแผนงาน การประสานงาน การนิเทศภายในและการติดตามประเมินผล สวนปจจัยดานการสอน พบวา
บางโรงเรียนขาดแคลนครูที่จบดานปฐมวัยโดยตรง ก็จะแกปญหาโดยการจางคนในหมูบานมาเปนครูสอนในระดับ
ปฐมวัย  ซึ่งจะใชภาษาทองถ่ินในการสื่อสารกับเด็กทําใหเด็กไมไดฝกการสื่อสารภาษาไทยเลย   และครูยังขาด
ประสบการณในการสอนท่ีถกูตอง  นอกจากการขาดแคลนครูปฐมวยัแลว  ปรากฏวา ครปูฐมวยัทีม่อียูกย็งัไมสามารถจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอน การผลติสือ่ การใชสือ่ การประเมนิผลการพฒันาการเดก็ปฐมวยั ใหสาํเรจ็ตามเปาหมายได 
และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ีไดแก อาคารเรียน สนามเด็กเลน บริเวณธรรมชาติ มุมการเรียนรู ยังไม
สามารถจัดไดเหมาะสมกับสภาพของเด็กปฐมวัยได  เนื่องจากโรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  ทําใหไดรับ
งบประมาณจากทางกระทรวงศึกษาธิการนอย  จึงสงผลใหขาดแคลนงบประมาณ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใน
ระดับปฐมวัย (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6, 2557, 73-79)
  จากท่ีไดกลาวมาขางตนมีปจจัยดานตาง ๆ หลายดานท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยดังนั้นผูวิจัย
จึงสนใจและศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ              
การศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม วามีปจจัยใดบางและสงผลในระดับใด เพื่อนําผลการวิจัย
ไปใชในการพัฒนาการบริหารงานระดับปฐมวัย ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอนและปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ีของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
  2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิม
พัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
  3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
  4. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสามารถพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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สมมติฐานการวิจัย
  1.  ปจจัยดานการบริหารสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย และสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวัย
  2. ปจจัยดานการสอนสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย และสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวัย
  3. ปจจัยดานการจัดการอาคารสถานที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย และสามารถพยากรณ               
การบริหารงานระดับปฐมวัย

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
       ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้น้ี  ประกอบดวยผูบรหิารในกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจิม
พฒันา จํานวน 6 คน ครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา  จํานวน 262 คน และ
ศึกษานิเทศกที่ดูแลระดับปฐมวัยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 1 คน รวม
จํานวน 269 คน ในปการศึกษา 2557
  2.  กลุมตัวอยาง
       กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั ไดแก ผูบริหารจาํนวน 6 คน ศกึษานิเทศกในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 1 คน และครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา  
จาํนวน 152 คน รวมทัง้สิน้จาํนวน 159 คนในปการศึกษา 2557 ซึง่กาํหนดขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตารางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, 43-44)จากนั้น ผูวิจัยใชวิธีการสุม
อยางงาย (Sample Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากแบบไมใสกลับ 
  3.  ขอบเขตดานเนื้อหา
   การศกึษาครัง้นีมุ้งศกึษา 2 ประเด็น ดงันี ้ (1)  การบรหิารงานระดบัปฐมวยัจํานวน  4  ดาน คอื ดานบริหาร
งานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไปและ  (2)  ปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จํานวน 3 ปจจัย    

คือ ปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ีตอนที่ 1  สถานภาพของ         
ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที ่ 2  ปจจยัทีส่งผลตอการบริหารงานระดบัปฐมวยัในกลุมเครอืขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ 
ตอนที ่ 3  การบรหิารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศึกษาประจมิพฒันา อาํเภอแมแจม จงัหวดั
เชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ และตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปด 
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  การทดสอบความเท่ียงตรงของเครือ่งมอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงดานเนือ้หาจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คนโดยท้ังหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรงดานเน้ือหาแลวจากนั้น            
จึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับโรงเรียนในกลุมเครือขาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน  32 คน  และศึกษานิเทศกทีดู่แลระดับปฐมวัยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชยีงใหม เขต 6 จาํนวน 1 คน รวมจาํนวน  33 คนแลวนาํแบบสอบถามมาวเิคราะหหาความเช่ือมัน่โดยมคีาความเช่ือมัน่
เทากับ .825  และผูทดลองตอบแบบสอบถามทุกคนมีความเขาใจทางดานภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผูวิจัย
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
       ผูวจิยันําหนังสอืขอความอนเุคราะหถงึผูบรหิาร ศกึษานเิทศกทีด่แูลระดับปฐมวยัในสาํนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 และครูผูสอนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา            
เพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ไดทั้งสิ้นจํานวน 
159 ชุด  คิดเปนรอยละ 100 จากน้ันไดทําการตรวจสอบพบวาขอมูลมีความสมบูรณทุกฉบับ และนํามาวิเคราะห      
ดวยวิธีการทางสถิติในขั้นตอไป
  6. การวิเคราะหขอมูล
   6.1  สถิตเิชิงพรรณนาเพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม แยกออกเปน ตอนที ่1  สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนที่ 3  การบริหารงานระดับปฐมวัย  วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และตอนที่ 4  ปญหาและขอเสนอแนะ  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่
       6.2 สถิติเชงิวิเคราะหเปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
    6.2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดับปฐมวยัในกลุมเครือ
ขายพัฒนาการศึกษาประจิมพัฒนา อาํเภอแมแจม จงัหวัดเชียงใหม โดยวิธหีาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสนั 
(Pearson Product-Moment Correlation)
    6.2.2 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) 
โดยเลือกตัวแปรตนหาสมการแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 59.75  สวนใหญมีอายุไม
เกิน 30 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 45.91 สวนใหญมีประสบการณในการทํางานไมเกิน 10 ป จํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 81.76 สวนใหญมีตําแหนงงานเปนครูผูสอน จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 95.69 และสวนใหญมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 80.50
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  2. การบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม
        พบวา การบริหารงานระดับปฐมวัย ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม มีการดําเนินงานในระดับมาก (     =3.86, S.D.= 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา        
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบงานดานอาคารสถานที่ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ จัด
ใหมีหองพิเศษตาง ๆ ระดับปฐมวัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  3. ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ประจิมพฒันา อาํเภอแมแจม  จงัหวัดเชยีงใหม  พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดับปฐมวยัในกลุมเครือ
ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีการดําเนินงานในระดับมากท้ัง 3 
ปจจัย โดยมีคาเฉลี่ยในการดําเนินงานดังนี้ 1) ปจจัยดานการบริหาร (      =3.93, S.D.= 0.73) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย สวนขอ
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางสถานศึกษาและชุมชน  2) ปจจัยดานการสอน     
(      =3.89, S.D.= 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกชวยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจําวัน สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ สํารวจความตองการของผูปกครองเพื่อใชในการจัด
ประสบการณการเรยีนรูใหแกผูเรยีน และ 3) ปจจยัดานการจดัการอาคารสถานท่ี (      =3.90, S.D.= 0.85) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุด คอื แตงต้ังคณะทํางานผูรบัผดิชอบงานดานอาคารสถานที ่สวนขอท่ีมคีาเฉล่ีย
ตํ่าที่สุด คือ จัดใหมีหองพิเศษตาง ๆ ระดับปฐมวัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 



ตารางที่ 1 

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม
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S.D. 
 

ตารางที่ 1 

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัยในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม  (ตอ)
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          .691** 0.583 0.380 0.391

           .728** 0.662 0.324 0.315

 .764** 0.690 0.264 0.235

 0.128  
  

ตารางที่ 2 

ปญหาและขอเสนอแนะปจจยัท่ีสงผลตอการบรหิารงานระดบัปฐมวัยในกลุมเครอืขายพฒันาคุณภาพการศึกษาประจมิพัฒนา 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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  จากตารางท่ี 3 พบวาปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี 
โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาท้ัง 3 ปจจัยมีการดําเนินการในระดับมาก สวนการบริหารงานระดับปฐมวัย 
โดยรวมกลุมตวัอยางมีความคิดเห็นวามกีารดาํเนินการในระดบัมากเชนกัน  สวนผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวาง
ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระดับปฐมวัย พบวา ปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการ
จัดการอาคารสถานท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงานระดับปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน .691  .728 และ .764 ตามลําดับ 
  สาํหรับผลการวเิคราะหปจจยัทีส่ามารถพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัย พบวา ปจจยัดานการจัดการ
อาคารสถานท่ี สามารถพยากรณการบริหารระดบัปฐมวยัไดรอยละ 58.30  เมือ่เพ่ิมตวัแปรซ่ึงเปนปจจยัดานการสอน 
สามารถพยากรณการบรหิารระดับปฐมวยัไดรอยละ 66.20  และเม่ือเพิม่ตวัแปรซ่ึงเปนปจจยัดานการบริหารสามารถ
พยากรณการบริหารระดับปฐมวัยไดรอยละ 69.00 แสดงวาตัวแปรทุกตัวสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวัยไดโดยสรางเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
  
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
   Y = 0.128 + 0.380(X

3
) + 0.324(X

2
) + 0.264(X

1
)

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
   Z = 0.391(X

3
) + 0.315(X

2
) +0.235(X

1
)

อภิปรายผล
  จากการวิจยัเรือ่งปจจยัทีส่งผลตอการบริหารงานระดับปฐมวยัของโรงเรยีนในกลุมเครอืขายพฒันาคุณภาพ
การศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา ทั้ง 3 ปจจัย ไดแก  ปจจัยดานการบริหาร ปจจัย        
ดานการสอนและปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี  มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงานระดับปฐมวัย 
สามารถสงผลและพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยได ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ซึ่งผูวิจัยมีขอคนพบ     
และประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปรายผล ดังนี้
  ปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ีสงผลและพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนใน             
กลุมเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาประจมิพัฒนา อาํเภอแมแจม จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่สามารถพยากรณการบริหาร
งานระดบัปฐมวยัไดรอยละ 58.30 มนีํา้หนักในการทํานายมากท่ีสดุ ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากผลการวิจยัท่ีพบวา โรงเรยีน
ในกลุมเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพฒันา อาํเภอแมแจม จังหวดัเชยีงใหมมรีะดบัการดําเนนิงานปจจยั
ดานการจัดการอาคารสถานท่ีอยูในระดับมาก ไดแก มีการวางแผนการพัฒนาอาคาร สถานท่ี และสิ่งแวดลอม             
ในโรงเรยีน มกีารดูแลรักษาอาคารเรียนระดบัปฐมวยัใหอยูในสภาพดี จดับริเวณรอบโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูระดับปฐมวัย ดูแลหองเรียนใหมีความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดใหมี
หองพิเศษตาง ๆ ระดับปฐมวัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ดูแลรักษาหองน้ําระดับปฐมวัยใหอยูในสภาพท่ีดี    
ตลอดจนดูแลรักษาสนามเด็กเลนใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัย    
ดานอาคารสถานท่ีดงัที ่Steers & Porter (1983, อางถึงใน ณฐัธยาน  สนนิดั, 2553) ไดกลาวอาคารสถานท่ีเปนปจจยั
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ทีส่งผลใหนกัเรียนมคีวามเจรญิงอกงามทัง้ทางรางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญาอยางมาก และยังสอดคลองกบั
งานวิจัยของสมเกียรติ  มาลา (2554) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล       
สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา ดานอาคารสถานที่ มีการพัฒนาแหลงการเรียนรู ไดมีการสงเสริม
ใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดานความพรอมของอาคารสถานที่ อาคารเรียน หองเรียนและ
อุปกรณตาง ๆ มีเพียงพอ มีการบํารุงรักษาอาคารและสถานท่ีใหสวยงาม และสะอาดอยูเสมอ หองปฏิบัติการพิเศษ
ตาง ๆ  มคีวามเพียงพอ  เชน หองวิทยาศาสตร หองปฏิบตักิารทางภาษาสงผลใหการบรหิารวิชาการใหมปีระสิทธภิาพ
มากข้ึน อยางไรก็ตามผลการวิจัยในสวนปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวายังประสบปญหา
หองเรียนระดับอนุบาลไมไดมีการแยกหองเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 เน่ืองจากครูและหอง        
ไมเพยีงพอ ควรมกีารแยกหองเรยีนชัน้อนบุาลปที ่1 และอนบุาลปที ่2 คนละชัน้เรียน เพือ่สะดวกในการจดัประสบการณ
ใหแกนักเรียน
  สําหรับปจจัยดานการสอน สงผลและพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวยัรวมกบัปจจยัดานการจัดการอาคารสถานท่ีไดรอยละ 66.20  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผลการวจิยัทีพ่บวา โรงเรียน
ในกลุมเครอืขายพฒันาคุณภาพการศึกษาประจมิพัฒนา อาํเภอแมแจม จงัหวดัเชียงใหม มรีะดบัการดาํเนนิงานปจจยั
ดานการสอนอยูในระดับมาก ไดแก มกีารจัดทําแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู หนวยการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จัดกิจกรรมและจัดใหมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย จัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดคิด แกปญหา และคนควาหา      
คาํตอบดวยตนเอง สงัเกตพัฒนาการของผูเรยีนทกุดาน รวมทัง้มกีารวดั ประเมนิผลเดก็ตามสภาพจริง และนาํปญหา
ที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาทําวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงแกไขการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ  มาลา (2554) ที่พบวาปจจัยดานการสอนที่สงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง กําแพงเพชร คือครูมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร   
สถานศึกษา มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถเฉพาะดานแก
ผูเรียน อยางไรก็ตามผลการวิจัยในสวนปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวายังประสบปญหา     
ควรจัดครูที่จบดานการศึกษาปฐมวัยมาสอน เพราะถาครูที่ไมจบตรงมาสอน จะไมเขาใจในหลักการและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย และจัดการเรียนการสอนในวิธีการแบบเด็กประถมศึกษา ซึ่งขัดกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย              
ครผููสอนไมครบช้ัน ทาํใหครปูฐมวัยตองไปสอนระดับประถมศึกษา แลวใหครจูางสอนท่ีไมมวีฒุคิรมูาสอนชัน้ปฐมวยั 
ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
  สวนปจจัยดานการบริหารสงผลและพยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาคณุภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถพยากรณการบริหารงานระดับ
ปฐมวัยรวมกับปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ีและปจจัยดานการสอนไดรอยละ 69.00   ทั้งน้ีอาจเนื่องมา          
จากผลการวิจัยที่พบวาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัด
เชยีงใหมมรีะดับการดาํเนินงานปจจยัดานการบริหารอยูในระดบัมาก ไดแก มกีารกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน
ของโรงเรียน  มีการจัดสรรภาระงานใหครูตามความถนัดและวุฒิการศึกษาทางดานการศึกษาปฐมวัย มีการให        
ความชวยเหลือผูใตบงัคับบัญชาใหการปฏิบตังิานบรรลเุปาหมาย ใหคาํแนะนําแกผูใตบงัคับบัญชาในการปฏบิตังิาน
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อยางเหมาะสม สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร สนับสนุนใหมีการพัฒนาและ     
ผลิตสื่อการเรียนรู ตลอดจนมีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางไรก็ตามผลการวิจัยในสวนปญหา
และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวายังประสบปญหาขาดแคลนผูบริหารโรงเรียน ทําใหการบริหารจัด  
การระดับปฐมวัยไมมีทิศทาง ขาดการสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีควรเห็นความสําคัญ        
ของปญหาการขาดแคลนผูบริหาร และจัดสรรผูบริหารใหแกโรงเรียนที่ขาดแคลนอยางเรงดวน 

สรุป
  จากผลการวิจัย พบวา โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม
จงัหวัดเชียงใหม การบริหารงานระดับปฐมวยัมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก สวนปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี 
ปจจัยดานการสอน และปจจัยดานการบริหารมีการดําเนินงานอยูในระดับมากทั้ง 3 ปจจัย โดยเปนปจจัยที่สงผล     
ตอการบรหิารงานระดับปฐมวยัของโรงเรยีนในกลุมเครอืขายพฒันาคุณภาพการศึกษาประจมิพัฒนา อาํเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว รวมท้ังเปนปจจัยท่ีสามารถ
พยากรณการบริหารงานระดับปฐมวัยไดทัง้ 3 ปจจัย  อยางไรก็ตามผลการวิจยัในสวนปญหาและขอเสนอแนะ ยงัพบ
ปญหาหองเรียนระดับอนุบาลไมไดมีการแยกหองเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 เนื่องจากครูและ
หองไมเพยีงพอ เพือ่ความสะดวกในการจัดประสบการณใหแกนกัเรียน  รวมทัง้ผูตอบแบบสอบถามยังมีขอเสนอแนะวา
ควรจัดครูที่จบในสาขาการศึกษาปฐมวัยมาสอน เพราะถาครูที่ไมจบตรงสาขามาสอน จะไมเขาใจในหลักการและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และจัดการเรียนการสอนในวิธีการแบบเด็กประถมศึกษา ซึ่งขัดกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย   นอกจากนี้ยังพบวา โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม      
จงัหวัดเชียงใหมยงัมปีญหาครูจางสอนท่ีไมมวีฒุคิรมูาสอนช้ันปฐมวยั ทาํใหการจัดการเรียนการสอนไมมปีระสิทธิภาพ
เทาท่ีควร และครูผูสอนไมครบช้ัน ทาํใหครูปฐมวัย ตองไปสอนระดบัประถมศกึษา ตลอดจนยงัพบปญหาการขาดแคลน
ผูบรหิารโรงเรียน ทาํใหการบรหิารจัดการระดับปฐมวยัไมมทีศิทาง ขาดการสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที ่  ซึง่จาก
ผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใน  การพัฒนาการบริหารงานระดับปฐมวัย ดังนี้
  1. ปจจัยดานการบริหารควรมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถานศึกษา หรือผูมีความรูในชุมชนมาเปน
วิทยากรใหความรูแกเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับความรูที่หลากหลายภายนอกหองเรียน
  2. ปจจัยดานครูผูสอน ควรจัดครูที่จบในสาขาการศึกษาปฐมวัยมาสอน หรือใหครูไปอบรมเกี่ยวกับ                 
การจัดประสบการณดานปฐมวัย เพื่อใหเขาใจในหลักการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  3. ปจจัยดานการจัดการอาคารสถานท่ี โรงเรียนควรจัดใหมีหองพิเศษตาง ๆ เชน หองพยาบาล หองสมุด 
หองวิทยาศาสตร หองดนตร ีฯลฯ เพ่ือเปนการสนบัสนุนการเรียนการสอนใหแกเด็กปฐมวัย และควรมกีารแยกหองเรยีน
ชั้นอนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 คนละชั้นเรียน เพื่อสะดวกในการจัดประสบการณใหแกนักเรียน
  สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปมี  ดังนี้
  1. ควรศึกษาการบรหิารงานอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดลอมระดบัปฐมวยัของโรงเรยีนในกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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  2. ควรศึกษาความรวมมือในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาปฐมวัยระหวางสถานศึกษากับชุมชน
ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้  (1) เพื่อศึกษาทักษะการบริหารดานเทคนิคของผูบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (2) เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา อาํเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม และ (3) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธระหวางทักษะการบรหิารดานเทคนคิกบั
กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  ประชากรท่ีใชใน       
การวิจัย คือ ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา 2557 จํานวน 
20 โรงเรียน ป รวมท้ังส้ิน 333 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามทักษะการบริหารดานเทคนิค                        
กับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูล   
โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  
  ผลการวจิยัพบวา  ครผููสอนมีความคิดเหน็วา ในการปฏิบตังิานทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการ
นเิทศภายในของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม  อยูในระดบัมาก  สวนผลการศกึษา
ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทาง              
การศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา โดยรวมมี
ความสมัพนัธเชิงบวกในระดบัสงูอยางมนียัสาํคัญทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว  เมือ่พจิารณา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายดานพบวา  คูที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงสุด คือ ทักษะการบริหารดานเทคนิค
กับดานการประเมินผลการนิเทศ โดยมีคาความสัมพันธในระดับสูง  สวนคูที่มีความสัมพันธกันในระดับตํ่าสุด คือ 
ทกัษะการบรหิารดานเทคนคิกบัดานการสรางเครือ่งมอืและการพฒันาวธิกีารโดยมคีาความสมัพนัธในระดบัปานกลาง

ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

Relationship Between Technical Administration Skills and Supervision Process of 
the Educational Extended School, Fang District, Chiang Mai Province
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คําสําคัญ
  ทักษะการบริหารดานเทคนิค   กระบวนการนิเทศภายใน   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Abstract
  This research aimed (1) to investigate the technical administration skills of the administrators in 
the educational extended schools in Fang District, Chiang Mai Province (2) to study the supervision     
process in the educational extended schools in Fang District, Chiang Mai Province (3) to investigate the 
relationship between the technical administration skills and the supervision process in the educational 
extended schools in Fang District, Chiang Mai Province. The population used in this study was the teachers 
in the educational opportunities expansion schools in Fang District, Chiang Mai Province.  The subjects 
of this study were the teachers from 20 schools in the academic year of 2014. There were totally 333 
people.  The tools used in this research were questionnaires about the technical administration skills and 
the supervision process in the educational opportunities expansion schools in Fang District, Chiang Mai 
Province. The data were analyzed through frequency, percentage, standard deviation and Pearson’s 
correlation coefficient analysis.  
  The findings were as follows: The teachers agreed that the performances of the technical               
administration skills and the supervision process in the educational opportunities expansion schools in 
Fang District, Chiang Mai Province were shown at a high level.  According to the results of studying the 
relationship between the technical administration skills and the supervision process in the educational 
opportunities expansion schools in Fang District, Chiang Mai Province by using Pearson’s correlation 
coefficient analysis, it was found that the overall relationship was positive at a high level and statistically 
significant at the level of .01 according to the hypothesis as set.  When considering each aspect, it was 
shown that the correlation coefficient with the highest relationship was the technical administration skills 
and the supervision evaluation indicating the high relationship while the correlation coefficient with the 
lowest relationship was the technical administration skills and the tool creation and the procedure               
development showing the moderate relationship.    

Keywords
  Technical Administration Skills,   Supervision  Process,   Educational Extended School
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บทนํา
  การศึกษามีความสําคญัตอการพัฒนาคน  ในฐานะท่ีคนถือเปนทรพัยากรท่ีมคีาและนับเปนสวนสําคญัของ
กระบวนการท่ีมีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพราะหากการจัดการศึกษามีคุณภาพดีแลว 
คนสวนใหญยอมจะมีความรูความสามารถ  มีการดํารงชีวิตและสามารถปรับตัวตอสภาพการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง
เกิดข้ึนในปจจุบนัไดอยางดี และผูทีจ่ะทําหนาท่ีปฏิบตักิารจัดการศึกษาไดดทีีส่ดุ คอื ผูบริหารและครผููสอนซ่ึงเก่ียวของ
กบันักเรียนโดยตรง ดงัท่ี สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2545, 21) กลาววา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดมุงมัน่ในการพฒันาคุณภาพการจัดการศกึษา มกีารกําหนดนโยบายสําคัญในการพฒันาคุณภาพ การจัดการเรียน
การสอนและกระบวนการติดตามนิเทศการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศอยางตอเน่ือง  การดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียนจึงเปนงานท่ีอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารท่ีตองดําเนินงานแบบมีขั้นตอนและ       
ตอเนื่อง  ดังเชน สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548, 126) ที่กลาววาผูบริหารมีหนาที่ในการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูอืน่และจาํเปนตองมคีวามรูดานเทคนิคและมคีวามรูเกีย่วกบัเครือ่งมอืตาง ๆ  ทีใ่ชเปนอยางด ีความรูดานเทคนิค
เกี่ยวกับผลผลิตและกระบวนการผลิตที่จําเปนในการจัดทําแผนและจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทักษะการควบคุม
กํากับเพ่ือชวยฝกฝนแนะนําการทํางานเฉพาะจุดแกผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งเพ่ือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งตองมีทักษะที่จําเปน 3 ประการ คือ ดานความคิดรวบยอด ดานมนุษยสัมพันธ และดานเทคนิค ซึ่งเปน
แนวคิดของ Robert L. Katz (อางถึงใน เอกชัย  กี่สุขพันธ, 2527,112 - 114)  และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการนิเทศ
ภายในไมมปีระสิทธิภาพ นัน่ก็คอื การท่ีผูบริหารไมมคีวามรูความเขาใจในทกัษะการบรหิารดานเทคนิค เพราะทักษะ
ดงักลาว ผูบริหารจําเปนจะตองใชทกัษะดานเทคนิคมากท่ีสดุ  หนาทีส่าํคัญของผูบริหารยังตองเก่ียวของอยูกบัระดับ
ปฏิบัติการอยูคอนขางมาก เพราะตองมีความสามารถในการประยุกตงานรวมมือกับครูผูสอน เพ่ือภาระงานหลัก      
ในสถานศึกษา นั่นก็คือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานทุกอยางในโรงเรียน
  ทกัษะการบริหารดานเทคนิค (Technical Skills) เปนความสามารถของผูบริหารในการปฏิบตัเิพ่ือการพัฒนา
องคกร ดังที่ สมยศ นาวีการ (2544, 25-26) กลาววาทักษะทางเทคนิค คือ ความสามารถในการใชเครื่องมือ ระเบียบ
วธิปีฏิบตังิาน หรือเทคนิคตาง ๆ  ของสาขาวชิาเฉพาะอยาง ซึง่ทุกคนจะตองมีทกัษะทางเทคนิคท่ีเพียงพอสําหรับความ
สําเร็จของงานอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะท่ีเขาตองรับผิดชอบอยู เชนเดียวกับ ตุลา มหาพสุธานนท (2545, 49-51) 
ที่กลาวถึงทักษะดานเทคนิควาหมายถึง การท่ีผูบริหารสามารถทํางานในดานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมเฉพาะอยางซ่ึงเก่ียว
กบัวิธกีาร กระบวนการและเทคนิคอาศยัความรู การวิเคราะห และการรูจกัใชเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน ทกัษะน้ีเรยีน
รูไดดวยการปฏิบัติระหวางฝกฝนหรือเตรียมตัวผูบริหาร เชน ความสามารถในการเขียนคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
การพูด การอานแผนผังการสรางอาคาร การรูจักจัดตารางทํางาน การทําทะเบียนนักเรียน  สามารถทําสํามะโน
ประชากรเกี่ยวกับนักเรียน เขาใจแบบฟอรมทะเบียนและการบัญชีใชสอย เปนตน
  จะเห็นไดวาทักษะการบริหารดานเทคนคิน้ัน ผูบริหารโรงเรียนจาํเปนตองมคีวามรูและเขาใจเพ่ือนํามาปฏิบตัิ
งานในโรงเรยีน เปนตัวอยางทีด่แีกผูรวมงาน เปนท่ีปรกึษาแกผูใตบงัคับบญัชา รวมทัง้ตองเปนผูคอยใหการชวยเหลอื 
ใหคําแนะนํา เพ่ือใหการทํางานดําเนินไปไดโดยไมมีอุปสรรคอันจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน   ดังนั้น ผูบริหารจึงตองมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยูเสมอ ตามภารกิจงานทุกดานภายในโรงเรียนโดยทําอยางเปนข้ันตอน มีการวางแผนการดําเนินงาน ดังท่ี                
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, 232-235) กลาววา การนิเทศ มี 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ                 
ความตองการ การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ  การดําเนินงานการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ           
ผูบรหิารจึงเปนผูทีม่บีทบาทสาํคญัทีส่ดุตอผลสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน ซึง่จะตองเปนบคุคลท่ีสามารถแสดง
บทบาทในการนิเทศภายในไดอยางเหมาะสม ขณะท่ีกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน ตามกระบวนการข้ันตอน
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, 8) กําหนดไวมี 5 ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ คือ การศึกษา
สภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ  การวางแผนและการจดัทาํโครงการนเิทศภายใน  การสรางสือ่เครือ่งมอืและ
การพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายใน และการประเมินผลการนิเทศภายใน ทั้งนี้สํานักคณะกรรมการ               
การประถมศึกษาแหงชาติ (2541, 16) ระบุวาการนิเทศภายในโรงเรียนเปนหนาท่ีโดยตรงของผูบริหารท่ีจะตองทํา
หรอืดาํเนนิการใหมขีึน้ในโรงเรียนทีต่นรบัผดิชอบอยู เพราะวาผูบรหิารทีไ่มสนใจงานวชิาการ   ไมมคีวามรูเรือ่งหลกัสตูร
การสอน การวัดและประเมินผลสือ่เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และไมสามารถใหคาํแนะนําหรือเปนทีป่รกึษาทางวิชาการ
แกครูได ก็จะไมไดรับการยอมรับในเชิงวิชาการ ในขณะเดียวกันกับผูบริหารท่ีเกงแตวิชาการแตขาดความรู                 
ความสามารถในเชิงบริหารจัดการก็ไมสามารถจัดระบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพหรือไมสามารถจัด
กระบวนการบริหารในโรงเรียนใหเอ้ือตอกระบวนการนิเทศภายในไดดี และยากท่ีจะประสบความสําเร็จใน                     
การบรหิารงาน  ดงันัน้ ผูบรหิารในยุคปฏิรปูการศึกษาตองเปนผูบรหิารมืออาชีพ  มคีวามสามารถท้ังในเชงิบริหารและ
เชิงวิชาการควบคูกันจึงจะสามารถนําองคการสูความสําเร็จได   
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีจํานวนท้ังหมด 20 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา             
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน มีการดําเนินงานดานวิชาการ  โดยภาพรวมพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดาน
วชิาการของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 จากผลการวิจยัของ ศรญัญา   
แซเอ็ง  (2554, 56)  พบวา ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ  ในสวนของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยเฉลี่ยยังอยูใน
เกณฑทีไ่มนาพอใจ  ซึง่สวนหน่ึงเปนผลมาจากผูบรหิารและครูยงัขาดการวางแผนในการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง และจากความคิดเดิม ครูมีหนาที่เพียงแคการสอน ในสวนของผูบริหารมีปญหาในดานการบริหารเวลา 
ความรู และทักษะ การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเปนงานท่ีอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารและ     
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดตอผลสําเร็จในการนิเทศภายในโรงเรียน  ซึ่งจะตองเปนบุคคลท่ีสามารถแสดงบทบาท
ในการนิเทศภายในไดอยางเหมาะสม มปีระสิทธิภาพสูงสุด  แตเน่ืองจากการบริหารงานภายในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมนั้น เปนไปตามบริบทของโรงเรียนที่แตกตางกัน ทั้งการคมนาคมเดินทาง
ที่ยากลําบากในบางโรงเรียน ทั้งความหางไกล ความหลากหลายเผาพันธุ มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณสีงัคมและภาษาทีใ่ชในการสือ่สารและจาํนวนหน่ึงยงัเปนผูอพยพมาจากประเทศเพ่ือนบาน
ที่เขามาขายแรงงาน ทําใหมีเด็กวัยเรียนจํานวนมากที่ไมมีเอกสารทางทะเบียนราษฎรสงผลกระทบตอการใหบริการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหมีความยุงยากและซับซอนมากข้ึน มีจํานวนเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน      
เปนจํานวนมาก  สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนทกุชวงช้ันต่ํากวาระดับมาตรฐานประเทศ  ในสาระวชิา
หลักคือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้แลวประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
ยังไมไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง แตในขณะเดียวกันแมวาบางโรงเรียนท่ีมีความพรอม                    
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มที่ ทั้งสถานศึกษาและความรวมมือกับชุมชน ผูปกครองและตัวผูเรียน   
ที่มีความพรอม แตก็ยังมีปญหาการจัดการศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษา  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ไมดีเทาที่ควร  เพราะการนิเทศภายในตองเกิดจากความรวมมือกันระหวางผูบริหารและครูผูสอนโดยตรง โดยอาศัย
รูปแบบการบริหารจัดการตามสายบังคับบัญชา เพ่ือใหงานมีการตรวจสอบกล่ันกรองใหมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด 
อันจะสงผลตอการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ป ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต 3 (2555, 2-11)  ดงันัน้ ผูวจิยัจงึไดทาํการศึกษาวา ทกัษะการบริหารดานเทคนิค
กับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธ  
กันหรือไม อยางไร  ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาทักษะการบริหารดานเทคนิค และกระบวนการนิเทศ
ภายใน ใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผูเรียนมีศักยภาพและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  เพ่ือศกึษาทักษะการบรหิารดานเทคนิคของผูบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อาํเภอฝาง จงัหวัด
เชียงใหม
  2. เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
  3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

สมมติฐานการวิจัย
  ทกัษะการบริหารดานเทคนคิของผูบรหิารมีความสัมพนัธทางบวกกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

วิธีการวิจัย
  1.  ประชากร
   ประชากรทีใ่ชในการวจิยัในคร้ังน้ี คอื ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม ปการศึกษา 2557  จํานวน 20 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 333 คน
  2.  ขอบเขตดานเนื้อหา
      การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคของผูบริหารกับ
กระบวนการนิเทศภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมโดยศึกษา 2 ประเด็น 
คือ (1) ทักษะของผูบริหาร ตามทฤษฎีของ Robert L. Katz (อางถึงใน กรรณิการ บุญทวี, 2555, 3) ซึ่งผูวิจัยคัดเลือก
มาศกึษาเฉพาะดานเทคนิค เน่ืองจาก ทกัษะดานดังกลาวเปนทักษะทีเ่ก่ียวของในการปฏบิตังิานระหวางผูบริหารและ
ครผููสอนโดยตรงกบักระบวนการนิเทศภายในของโรงเรยีน  (2) กระบวนการนเิทศภายในของโรงเรยีนตามกระบวนการ
ขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551, 8) มีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ                
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ   การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศภายใน  การสราง        
เครื่องมือและการพัฒนาวิธีการการดําเนินงานการนิเทศภายในและการประเมินผลการนิเทศภายใน
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  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบงออกเปน  4 ตอน คือ  ตอนที่ 1 สถานภาพของ       
ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 ทกัษะการบริหารดานเทคนิคของผูบรหิาร เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ตอนที่ 3 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ และ ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปดการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่อง
มอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเทีย่งตรงดานเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ จาํนวน 3 คนโดยท้ังหมดไดยนืยัน
วาเคร่ืองมือฉบับดังกลาวมีความเท่ียงตรงดานเน้ือหาแลว จากน้ันจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอน             
ในโรงเรยีนบานสนัตนหม้ือ อาํเภอแมอาย จงัหวัดเชยีงใหม จาํนวน  30 คน ซึง่เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่มีบริบทและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม แลวนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach มีคา       
ความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ .763  และผูทดลองตอบแบบสอบถามทุกคน มีความเขาใจทางดานภาษาท่ีตรงกัน          
กับเจตนาของผูวิจัย
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
   ผูวจิยัขอหนงัสอืจาก คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนถงึผูอาํนวยการโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไปเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง ระหวางวันที่ 3 -28 พฤศจิกายน 2557  โดยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม ในปการศึกษา 2557  จาํนวน  333  ฉบับ  
ไดรับแบบสอบถามคืน คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนํามาทําการตรวจสอบ พบวา มีความสมบูรณ ทุกฉบับ จึงนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
  5. การวิเคราะหขอมูล
       ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดรับมาทําการวิเคราะหโดยใชคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการ
นิเทศภายใน  ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  

ผลการวิจัย
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนเพศหญงิมากทีส่ดุจํานวน 211 คน และบคุลากรสวนใหญมอีาย ุ40 ป
ขึ้นไป   มีจํานวน 139 คน โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 250 คน รวมถึงมีประสบการณ
ในการทํางาน 5-20 ปมากที่สุด มีจํานวน 118 คน และบุคลากรมีการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มากที่สุด 
จํานวน 135 คน  ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม พบวา
   1. ทักษะการบริหารดานเทคนิคของผูบริหาร
    ทกัษะการบริหารดานเทคนิคของผูบรหิารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม  
โดยรวม มกีารปฏิบตัมิาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุดคือ การจัดทําสถิตแิละขอมูลสารสนเทศ
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ที่เปนปจจุบันของโรงเรียน มีการปฏิบัติมาก (มีคาเฉลี่ย 4.16) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การพัฒนาตนเองใหเปน
ผูใฝหาความรูอยูเสมอ มีการปฏิบัติปานกลาง (มีคาเฉลี่ย 3.07)  
  2. กระบวนการนเิทศภายในของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  อาํเภอฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม   
   กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยรวม 
มีการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ  (มีคาเฉลี่ย 3.78)  ดานการประเมินผลการนิเทศ (มีคาเฉลี่ย 3.71) ดานการ
ดําเนินงานการนิเทศ (มีคาเฉลี่ย 3.46) ดานการสรางเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการ (มีคาเฉลี่ย 3.31)  และดานการ
วางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศภายใน (มีคาเฉลี่ย 3.31)     
  3.   ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
   โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง (r = 0.79) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  และ                         
คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ ระหวางตัวแปรทกัษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายใน ปรากฏวาตัวแปร
ยอยทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ( r ) อยูระหวาง 0.50 ถึง 0.78 เมื่อพิจารณาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในรายดานพบวา                            
คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธทีม่คีวามสมัพนัธกนัในระดับสงูคอื  ทกัษะการบริหารดานเทคนิค กบั ดานการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการ (r = 0.73)  และดานการประเมินผลการนิเทศ (r = 0.78) สวนคาสัมประสิทธ์ิ        
สหสัมพันธที่มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางคือ ทักษะการบริหารดานเทคนิค กับ ดานการวางแผนและ              
การจัดทําโครงการนิเทศภายใน (r = 0.54)   ดานการสรางเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการ (r = 0.50) และดานการ
ดําเนินงานการนิเทศ  (r = 0.66) 
  4. ปญหาและขอเสนอแนะ
          ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับทกัษะการบริหารดานเทคนคิกบักระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จากแบบสอบถามทั้งหมด 333 ชุด ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถาม
ปลายเปดจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 36.33 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูวิจัยไดจัดกลุมปญหาและ            
กลุมขอเสนอแนะที่เหมือนกันหรือคลายคลึงเขาดวยกันพบปญหาและขอเสนอแนะ ดังน้ี ผูบริหารสรางภาวะกดดัน
ทางอารมณทําใหเกิดภาวะความเครียดขาดแรงบันดาลใจและบรรยากาศในการทํางาน  ขาดความเสมอภาคและ
ความเทีย่งธรรมในการปฏิบตัติอของบคุลากร  ไมไดรบัฟงความคิดเห็นและช้ีแจงภาระงานของผูบรหิารใหผูใตบงัคบั
บญัชาทราบจงึทําใหขาดการมสีวนรวมในการทาํงาน มกัใชความคิดและการตดัสินใจเอง ไมมกีารวางแผนการทํางาน
ทีแ่นนอน บางคร้ังไมมกีารประชมุช้ีแจงกอนการดําเนินงาน โดยมขีอเสนอแนะวา ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูใตบงัคับ
บญัชาไดมสีวนรวมและมขีอเสนอแนะในการทํางาน รวมไปถงึกฎเกณฑตาง ๆ   ควรเปนท่ียอมรับของบคุลากรทกุฝาย 
และควรนําหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ไมสรางแรงกดดันทางลบ มีเหตุมีผล  มีการกําหนดรูปแบบหรือ        
เคร่ืองมอืในการประเมนิผลอยางชดัเจนและหลากหลายเหมาะสมกับครผููสอนในแตละระดับช้ัน และควรมกีารประชมุ
ชี้แจงภาระงานของผูบริหารใหทราบ
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การอภิปรายผล
  จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปราย
ผลการวิจัยได ดังนี้
  1.  ทกัษะการบริหารดานเทคนิคของผูบรหิารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝหาความรูอยูเสมอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ผูบริหารไมได
มีการประชุมหรือช้ีแจงวา ตนเองมีภารกิจท่ีจะตองบริหารจัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด (ขอมูลจาก
แบบสอบถามในตอนที่ 4)  ซึ่งการที่จะบริหารใหประสบความสําเร็จไดลวนแตตองศึกษาหาแนวทางแกไข อยางตอ
เน่ือง รวมถึงสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต 3 และกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ก็มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาได
จาก หนงัสอืราชการ หรอืการรบัรูภายในโรงเรียน ถงึการจดัใหมกีารอบรมผูบรหิารในหลักสตูรตาง ๆ   ทัง้ระยะส้ันและ
ระยะยาว  รวมไปถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการบริหารแกผูบริหารให     
ครบทกุดานเพือ่นํามาประยกุตใชในการบรหิารและการดาํเนินงานตามภารกจิเพือ่การจัดการศึกษาใหมปีระสทิธิภาพ
และประสิทธิผล อันนําไปสูเปาหมายเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยางแทจริง  ประกอบกับเจตนารมณของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบงชี้ใหผูบริหารโรงเรียน ตองมีทักษะในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารและตองทํางานดวยจิตใจที่แนวแน มั่นคง ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา
นานัปการ ดงัน้ัน ในการดํารงตําแหนงในบทบาทของผูบริหารจึงตองมกีารพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งครูผูสอน
อาจจะไมรับทราบถึงสถานการณดังกลาวอยางแทจริง เพราะทุก ๆ  ครั้งที่ผูบริหารตองออกนอกสถานที่เพื่อไปปฏิบัติ
ราชการ หรือประสานงานกับองคกรตาง ๆ รวมถึงการประชุมรวมในสายผูบริหาร ซึ่งสิ่งเหลาน้ี ลวนแลวแตบงชี้            
ถงึการพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝหาความรูอยูเสมอดวยเชนกนั ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัของ เกียรติศกัดิ ์ เพช็รนารายณ 
(2548) ไดทําการวิจัย เรื่อง ทักษะการบริหารของครูใหญโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ผลการวิจัยขอเสนอแนะตาม
ทัศนะของครูผูสอน พบวา ควรมีการพัฒนาทักษะการบริหารอยางตอเน่ือง หรือควรมีการศึกษาดูงานในโรงเรียน
ตวัอยาง เพือ่นาํมาประยกุตใชในการบรหิารจดัการศกึษาใหมคีณุภาพมากย่ิงข้ึน สอดคลองกบั ประคอง  แสนจาํหนาย 
สุรางค เมรานนท และ อนงค อนันตริยเวช  (2553) ไดทําการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศกึษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาปทุมธานี ผลการวจิยั พบวา  ผูบรหิารควรมกีารพัฒนาศักยภาพดานความรู 
ทักษะในการบริหารจัดการภายใตความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาอยาง
แทจริง และสอดคลองกับ กิ่งแกว เพ็ญสุริยะ (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารเขตคุณภาพ
การศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารตองมีการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ   
มคีวามรู ความสามารถ ความชาํนาญ ในการเลือกวธิกีาร กระบวนการเทคนิค และเคร่ืองมอืในการปฏิบตังิานไดเปน
อยางดี 
  2. กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา      
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ กระบวนการนิเทศภายใน ดานการสรางเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการเกี่ยวกับการจัดหา
สื่อและเครื่องมือนิเทศจากวัสดุอุปกรณที่มีอยูในโรงเรียนหรือทองถิ่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากที่โรงเรียนขยายโอกาส
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ทางการศึกษา อําเภอฝาง  โดยสวนใหญอยูในพ้ืนที่หางไกลความเจริญ ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณ          
จากหนวยงานรัฐไมเพียงพอตอความตองการในการบริหารจัดการการศึกษา จึงสงผลตอการนิเทศการศึกษา อีกทั้ง
วสัดแุละอปุกรณในโรงเรียนมจีาํกดั จงึทาํใหผลการวิจยัในประเด็นดงักลาวมคีาเฉลีย่ในระดับปานกลาง และจากการ
ศกึษาปญหา ดานการสรางเคร่ืองมอืและการพัฒนาวิธกีาร พบวา เคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมินผลการนิเทศขาดความ
หลากหลาย  ทัง้นีผู้วจิยัไดมกีารสังเคราะหขอมลู พรอมท้ังมกีารสอบถามผูตอบแบบสอบถามเพิม่เติมในประเดน็ดงักลาว 
พบวา การนิเทศภายในของผูบริหาร สวนใหญใชเครื่องมือในการนิเทศ เชน แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสังเกต 
หรือแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  ซึ่งครูผูสอนในฐานะของผูตอบแบบสอบถาม อาจมีความตองการ              
ใหผูบริหารมีการพัฒนาและสรางเครื่องมือในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ            
งานวิจัยของ จํานงค ดวงรัตน (2548) ไดศึกษากระบวนการนิเทศภายในตามการปฏิบัติของผูบริหารและครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ดานการสรางสื่อและเครื่องมือ
ในการนิเทศระดับปานกลาง และสอดคลองกับ เฉลียว  นัยนา (2550) ไดทําการวิจัย เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  ผลการวิจัยพบ
วา กระบวนการนิเทศภายในดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
  3.  ความสัมพนัธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนคิกับกระบวนการนเิทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา คูที่มคีวามสัมพันธกันในระดับตํ่าสุด คือ ทักษะการบริหารดาน
เทคนิคกับดานการสรางเครือ่งมอืและการพฒันาวิธกีาร  ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจาก วสัดุและอุปกรณในการสรางเครือ่งมอื
การนิเทศภายในของโรงเรียนมีจํานวนจํากัด และขาดการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง จึงทําใหผูบริหารขาด
สภาพคลองในการบรหิาร และเกิดอุปสรรคในการจดักระบวนการนิเทศภายใน จงึทําใหทกัษะการบริหารดานเทคนิค
กบัดานการสรางเคร่ืองมือและการพฒันาวิธกีารนิเทศภายในมคีวามสมัพันธกนัต่ํา  ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ เฉลียว  
นัยนา (2550) ที่ไดทําการวิจัย เพ่ือ ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในอําเภอแมสรวย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบวา กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      
ทั้ง 5 ขั้นตอน พบวาการปฏิบัติโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียของการปฏิบัตินอยที่สุด คือ          
การสรางเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการ 
 

สรุป
  จากผลการวิจยัความสัมพันธระหวางทกัษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศ
ภายในของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม  โดยรวมมคีวามสมัพันธเชงิบวกในระดบั
สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  แตยงัพบประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอแนะในดานการบริหารงานของผูบริหาร ดานการพัฒนาตนเองของผูบริหาร การมีสวนรวมในการทํางานของ
บุคลากร และการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการนิเทศการเรียนการสอน ดังนั้นผูวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง
ในการพฒันาทักษะการบริหารดานเทคนคิกบัพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
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  1.  ทกัษะการบริหารดานเทคนิคของผูบริหาร  เพือ่ใหการบริหารโรงเรียนบรรลเุปาหมายของการจัดการศึกษา 
ผูบรหิารควรเสรมิสรางบทบาทหนาทีข่องตนเอง ในการพฒันาทักษะในการบรหิารดานเทคนิคอยางตอเนือ่งโดยอาจ
เขาฝกอบรมในหลกัสูตรผูบริหาร หรือการศกึษาดูงานเพ่ือนํามาพัฒนาทักษะของตนเองอยางตอเน่ืองและควรนาํหลัก
ธรรมาภิบาลในดานหลักการมีสวนรวมนํามาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  2.  กระบวนการนิเทศภายใน  ผูบริหารควรมีการพัฒนาสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในเชน การใชแบบ
ประเมินตนเอง หรือ  แบบประเมินระหวางครูผูสอน เพื่อนําเครื่องมือดังกลาวมาพิจารณาและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของครู หรือควรมีการทดลองและปรับปรุง สื่อและเครื่องมือนิเทศกอนนําไปใชจริง เพ่ือใหเครื่องมือ          
มีคุณภาพและไดเครื่องมือที่มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น
  3.   ผูบริหารควรมีการคิดวิเคราะห และพัฒนาวิธีการในการนิเทศ และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ผลการนิเทศใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาในชั้นเรียน 
  4.  ผูบริหารควรมีการวางแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงค และแนวทางการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในและกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการในแตละแผนไวอยางชัดเจน จากนั้นทําการช้ีแจงนโยบาย 
วัตถุประสงค และการดําเนินการนิเทศภายในใหครูผูสอนมีความเขาใจและยอมรับแผนการนิเทศภายในที่วางไว
         ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
  1. ควรศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของกระบวนการจัดการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
  2. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับการสรางเคร่ืองมือและ
การพัฒนาวิธีการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม   ปการศึกษา  2557  ประกอบดวย ผูบริหาร  จํานวน 
5 คน และครูผูสอน จํานวน 72 คน  รวมทั้งส้ินจํานวน  77  คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและ                   
การสัมภาษณเชิงลึก  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่  รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห
เน้ือหา  ผลการวจิยัพบวากระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อาํเภอดอยเตา  
จังหวัดเชียงใหม  โดยแยกเปนภาระงาน 4 ดาน  ไดแก  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป พบวาโดยรวมและรายดานผูบริหารและครูผูสอนมีความ
คิดเห็นวาผูบริหารมีการนํากระบวนการตามแนวคิดของ Gregg  มาใชในกระบวนการบริหารอยูในระดับมากทั้ง 7 
ขั้นตอน คือ  (1) การตัดสินใจสั่งการ  (2) การวางแผน  (3) การจัดองคการ  (4) การติดตอสื่อสาร (5) การใชอิทธิพล
หรือการจูงใจ (6) การประสานงาน  และ (7) การประเมินผล  นอกจากนี้  ยังพบวากระบวนการจัดองคการ                     
เปนกระบวนการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึก  กลาวคือ  กระบวนการจัดองคการเปน  
กระบวนการท่ีมกีารนํามาใชในการบริหารตามภาระงานของผูบรหิาร  เน่ืองจากทกุโรงเรียนมีการจัดทาํโครงสรางของ
การบริหารงานตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5  ซึ่งมีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนโดยมีการมอบหมายงานตามความสามารถและ
ความถนดัของบคุลากรสวนขัน้ตอนการประเมินผลเปนข้ันตอนท่ีมคีาเฉลีย่ตํา่สดุ ซึง่สอดคลองกับการสมัภาษณเชิงลึก  
กลาวคือ  ขั้นตอนการประเมินผลเปนข้ันตอนท่ีมีการนํามาใชในการดําเนินงานเปนสวนนอย เพราะถึงแมวาทาง

กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม
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โรงเรียนจะมีนโยบายใหมกีารประเมินผลทุกกจิกรรมแตในการปฏิบตัจิรงิกลบัพบวา  บางกจิกรรมขาดการประเมินผล  
จึงทําใหไมมีขอมูลที่จะนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งตอไปได

คําสําคัญ
  กระบวนการบริหาร  ภาระงานของผูบริหาร  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

Abstract
  This research aimed to investigate the administrative process based on the administrators’ tasks 
of the educational extended schools in Doi Tao District, Chiang Mai Province.  The population used in this 
study was the administrators and the teachers of the educational extended schools in Doi Tao District, 
Chiang Mai Province in the academic year 2014 including 5 administrators and 72 teachers.  There were 
totally 77 people.  Data were collected by questionnaires and in-depth interviews. The data were analyzed 
through frequency, percentage, mean, standard deviation and a content analysis. The findings were as 
follows. The administrative process based on the administrators’ tasks of the educational opportunity 
extended schools in Doi Tao District were divided into 4 aspects including academic affair administration, 
budget management, personnel management and general administration.  It was found that according 
to the overall and each aspect of the process, the administrators and the teachers agreed that the            
administrators applied the process based on Gregg's concept at high level in all of 7 steps consisting of  
(1) directing (2) planning (3) organizing (4) communicating (5) influencing or motivating (6) coordinating 
and (7) evaluating.  In addition, it was found that the organizing process had the highest mean which 
corresponded to the in-depth interviews. The key persons stated that most of the organizing process was 
used for administrating based on the administrators’ tasks because all schools prepared the structures 
of administration based on the policy of the Primary Educational Service Office Area 5 determining the 
staff’s duties and responsibilities written clearly by assigning them to do their tasks according to their 
abilities as well as their aptitudes.  However, the evaluation step had the lowest mean being consistent 
with the in-depth interviews.  The key persons said that the evaluation pro was hardly used for operating 
since the schools had policies to evaluate all activities, it was found that some activities were not evaluated 
practically.  Therefore, there was no information to be improved and used for planning the activity arrangement 
next time.

Keywords
  Administrative Process,   Administrator’s Tasks,   Educational Extended School
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บทนํา
  การศึกษาเปนรากฐานสาํคัญท่ีสดุประการหนึง่ในการสรางสรรคความเจรญิกาวหนา และแกไขปญหาตาง ๆ 
ในสังคม เนือ่งจากการศกึษาเปนกระบวนการสําคญัท่ีชวยในการพัฒนาคนซึง่เปนทรัพยากรทีส่าํคญัท่ีสดุของประเทศ
ใหมีความรูความสามารถ  เปนคนดีมีคุณธรรม  เปนคนเกงและมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความพรอมในการวาง
รากฐานของชีวติใหกาวไปสูสงัคมและโลกท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว  การจดัการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ  
มุงพฒันาผูเรยีนใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทัง้รางกาย จติใจ สตปิญญา ความรู และคุณธรรม  มจีริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังเชนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2546, 1) กลาวไววา  การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย  ทั้งการถายทอดวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ฝกฝน  อบรม  สั่งสอน  พัฒนาทักษะ  สติปญญาในการศึกษาหาความรู  ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  ใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมและส่ิงแวดลอมไดอยางดี  ดังน้ันการศึกษา        
จงึเปนปจจัยสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุย  โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปนระดบัการศึกษาท่ีคนสวนใหญ
ของประเทศจะไดรบัอยางทัว่ถงึและเสมอภาคกัน  จะชวยใหนกัเรยีนไดเตบิโตเปนพลเมืองด ี มคีวามรู  ความสามารถ  
และเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพตอไป
  เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 8) บัญญัติไววาการจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปทีร่ฐัตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ซึง่หมายความวา
เยาวชนทกุคนตองไดรบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  และยังบงัคับใหบดิา  มารดา  หรอืผูปกครองมีหนาทีจ่ดัใหบตุรหรือบคุคล
ซึ่งอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับหรือระดับสูงขึ้นตามความพรอมครอบครัว  ปจจัยที่จะทําใหการศึกษา
ประสบความสําเรจ็  คอืภารกิจอนัสาํคญัของผูบรหิารสถานศึกษาในการจัดการระบบการบริหารและจดัการสถานศึกษา  
เพ่ือนําพาสถานศึกษาใหบรรลจุดุมุงหมายทีก่าํหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพ  ดงัเชนท่ี  นพพงษ  บญุจติราดุลย (2534, 
4)  ไดกลาววา การบริหารการศึกษาคือ  บรรดากิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดขึ้นในองคการหรือสถาบันการศึกษา  สิง่ทีจ่ะชวย
ใหกจิกรรมตาง ๆ ประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมายไดกข็ึน้อยูกบัผูบริหารทีใ่ชวธิกีารบรหิารไดถกูตองเหมาะสมเพียงใด     
ผูบริหารท่ีมีคุณภาพยอมตองทําการบริหารอยางมีหลักเกณฑและมีขั้นตอนในการดําเนินงานไดเหมาะสมตามหลัก
ของการบริหารการศึกษา ในขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2546, 32) กลาววา การบริหารและจัดการภารกิจใน        
สถานศึกษาตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ใหกระทรวงกระจายอํานาจ             
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป   ซึ่งการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น  จะตองมีกระบวนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เชน 
กระบวนการบรหิารของ  Gregg (อางถงึใน   กติมิา  ปรดีดีลิก, 2532, 22)  ประกอบดวย  (1) การตดัสนิใจสัง่การ  หมายถงึ  
การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของเรื่องที่จะตัดสินใจสั่งการ  การรวบรวมขอมูล เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดี
และตรงตามเปาหมาย  (2) การวางแผน  หมายถึง  การกําหนดวัตถุประสงคของแผนและงานที่ปฏิบัติ (3) การจัด
องคการ  หมายถึง  การวางโครงสรางของหนวยงาน  (4) การติดตอสื่อสาร หมายถึง ผูสงสาร สาระของสาร ชองทาง    
การติดตอส่ือสาร  ผูรับสาร  และปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคลากร (5) การใชอิทธิพลหรือการจูงใจ หมายถึง         
การอธิบายงานเนนความสําคัญของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานใหเห็นความสําคัญของประสบการณตาง ๆ ของ                 
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ผูรวมงาน (6)  การประสานงาน  หมายถึง การจัดโครงสรางการบริหารงานที่มีระเบียบแบบแผน มีแผนภูมิสาย          
การบังคับบัญชาและ (7) การประเมินผล หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผล  การกําหนดเกณฑ
ในการประเมินผลการรวบรวมขอมูลตาง ๆ การวิเคราะหและแปลผลของขอมูลตาง ๆ
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  มีทั้งหมดจํานวน 6 โรงเรียน  คือ  
โรงเรียนบานโปง  โรงเรียนบานแมตูบ  โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา  โรงเรียนบานแอนจัดสรร  โรงเรียนบานบงตัน  
และโรงเรียนบานนอยหวยรินวิทยา  เปดทําการสอนเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและเปดโอกาสใหเยาวชนผูดอย
โอกาสทางการศึกษาในชนบทหางไกลไดรบัการศึกษาท่ีมคีณุภาพเทาเทียมกัน จงึถือวาเปนภารกิจท่ีสาํคัญท่ีผูบริหาร
โรงเรียนจะตองบริหารงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย  แตจากการสัมภาษณ            
นพดล  สุริยะสาร (2557)  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง ไดใหความเห็นวา  กระบวนการบริหารการศึกษาแตละแหง
มีการดําเนินการแตกตางกันตามบริบทของโรงเรียน  ปญหาที่พบคือ มีการเปล่ียนแปลงดานหลักสูตรการเรียนการ
สอนบอย  ทําใหผูปฏิบัติการสอนเกิดความสับสนในการดําเนินงาน  มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน  ทําใหแนว               
การปฏบิตัไิมเปนไปในทศิทางเดยีวกัน  นอกจากน้ี รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 (โรงเรยีนบาน
โปง, 2556) ใหขอมูลวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรยังไมเพียงพอในการบริหารงาน  ทําใหการบริหารงานของ          
ผูบริหารขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ   บางโรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากรครู ทําใหกระบวนการจัดเรียนการ
สอนไมตรงกับความสามารถและความถนัดของครูผูสอน  ในขณะเดียวกันโรงเรียนบางแหงยังขาดการพัฒนาสภาพ
แวดลอมทีเ่อ้ือตอการเรียนรูของนกัเรียนเพ่ือสรางเสรมิประสบการณแหงการเรยีนรูใหแกผูเรียนซ่ึงลวนแตเปนปญหา
ในการบริหารตามภาระงานของผูบริหาร ที่จะตองนํากระบวนการบริหารตาง ๆ มาใชในการบริหารตามบริบทของ
โรงเรียนที่มีความแตกตางกัน
  ดงันัน้  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจและศกึษากระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  โดยผูวิจัยไดคัดเลือกกระบวนการบริหาร 7 ขั้นตอน  ตามแนวคิด
ของ Gregg  ซึง่เปนแนวคิดท่ีมคีวามคลายคลึงกับกระบวนการบริหารหลายทฤษฏี  และมีความสอดคลองตามบรบิท
ของการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอดอยเตา มาใชในการบริหารตามภาระงานของผูบริหาร
หรือไม  อยางไร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามภาระงานของผูบริหาร ตอไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อาํเภอดอยเตา  
จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1.  ประชากร
   1.1 ประชากรท่ีใชในการตอบแบบสอบถาม  ไดแก  ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม   ปการศึกษา 2557  ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 5 คน และ             
ครูผูสอน  จํานวน 72  คน  รวมทั้งสิ้น 77 คน 
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   1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก  จากผูบริหารและครูผูสอน  เพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม  โดย
มีเกณฑในการเลือก  คือ  ตองเปนผูที่มีประสบการณการทํางานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอ
ดอยเตาไมนอยกวา 5 ป  ประกอบดวย  ผูบริหาร 2  คน  และครูผูสอน  3  คน  
  2.  ขอบเขตดานเนื้อหา
   2.1 กระบวนการบรหิารงานตามแนวคดิของ Gregg (อางถงึใน กติมิา ปรีดดีลิก, 2532, 22)  จาํนวน 7    
ขั้นตอน ดังนี้  (1) การตัดสินใจสั่งการ  (2) การวางแผน  (3) การจัดองคการ (4) การติดตอสื่อสาร (5) การใชอิทธิพล
หรือการจูงใจ  (6) การประสานงาน  และ  (7) การประเมินผล  
   2.2 ภาระงานของผูบริหารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, 32) จํานวน  4  ดาน ไดแก 
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป
  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      3.1 แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  ตอนที ่2  กระบวนการบรหิารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยง
ตรงดานเนื้อหา (Content Validity) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน โดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาว       
มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาแลว  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนชุมชน
บานทาขาม  โรงเรยีนบานหวยทราย  และโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 79 (หนองอาบชาง) จาํนวน 30 คน แลวนําแบบสอบถาม
มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha) ซึ่งมีคาความเชื่อ
มั่นเทากับ 0.946  และผูทดลองตอบแบบสอบถามทุกคนมีความเขาใจทางดานภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผูวิจัย
   3.2 การสัมภาษณเชิงลึกเปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมาสรางประเด็นคําถาม
และนําไปทดลองสัมภาษณผูบริหารและครูผูสอน จํานวน 2 คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในดานการใชภาษา  
นําผลจากการทดลองสัมภาษณไปปรับปรุงแกไขประเด็นคําถามในการสัมภาษณรวมกับอาจารยที่ปรึกษา แลวนํา
ประเด็นคําถามท่ีสมบูรณไปทําการสัมภาษณเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม โดยทําการสัมภาษณผูบริหาร 2  คน  และ              
ครผููสอน  3  คน โดยคัดเลอืกผูสมัภาษณทีม่ปีระสบการณทาํงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอดอยเตา
ไมนอยกวา  5  ป
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
        ชุดที่ 1  แบบสอบถาม  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรดวยตนเอง จํานวน 77 ฉบับ คิดเปน   
รอยละ 100  จากนั้นไดทําการตรวจสอบพบวา  ขอมูลมีความสมบูรณทุกฉบับ  และนํามาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
ในขั้นตอนตอไป
   ชุดที่ 2  การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยทําการสัมภาษณ  ระหวางวันที่  5 - 15  มกราคม  2558  เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  
โดยการจดบันทึกและบันทึกเทป
  5.  การวิเคราะหขอมูล
       5.1  แบบสอบถาม  แยกออกเปน  ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูล           
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โดยใชความถี่  รอยละ  ตอนที่ 2 กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
      5.2   การสัมภาษณเชิงลึก ผูวจิยันําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกและการบันทึกเทป  เก่ียวกับกระบวนการ
บริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  มาทําการ
วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอขอมูลในรูปความเรียงประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน  77  คน  สวนใหญเปนครูผูสอน  จํานวน  72  คน  คิดเปนรอยละ  
93.51 สวนที่เหลือเปนผูบริหาร  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 6.49   และสวนใหญมีอายุราชการ 5 ถึง 10  ป  จํานวน 
26 คน  คิดเปนรอยละ 33.77
  2.  กระบวนการบรหิารตามภาระงานของผูบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอดอยเตา  
จังหวัดเชียงใหม

ตารางที่ 1

กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

              
 3.86 0.70 3.80 0.71 3.97 0.66 3.82 0.76 3.81 0.75 3.85 0.75 3.71 0.72 
 3.80 0.75 3.83 0.77 3.80 0.74 3.84 0.80 3.87 0.76 3.83 0.75 3.69 0.80 

 3.80 0.73 3.76 0.78 3.83 0.67 3.72 0.81 3.80 0.76 3.82 0.79 3.70 0.80 
 3.85 0.73 3.87 0.73 3.90 0.73 3.82 0.83 3.82 0.78 3.87 0.66 3.81 0.87 

 3.83 0.72 3.82 0.74 3.88 0.70 3.80 0.80 3.83 0.76 3.84 0.73 3.73 0.79 

N = 77 
 

  จากตารางที่ 1  กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ขั้นการจัดองคการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือ  ขั้นการประสานงาน  สวนขั้น
การประเมินผล  มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเมื่อพิจารณาแตละภาระงาน  ไดแก  ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหาร
งานบคุคล  และดานการบริหารงานท่ัวไป  พบวา  ขัน้การจัดองคการ  มคีาเฉลีย่สงูสดุ  สวนดานการบริหารงบประมาณ  
พบวา  ขั้นการใชอิทธิพลหรือการจูงใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  และขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดของทุกภาระงาน  คือ  ขั้นการ
ประเมินผล
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  3. การสัมภาษณเชิงลึก  ทําการสัมภาษณเชิงลึก  ผูบริหาร  2  คน  และครูผูสอน  3  คน  โดยคัดเลือก     
ผูทีม่ปีระสบการณการทํางานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอดอยเตาไมนอยกวา  5  ป  เพือ่เก็บขอมลู
เพ่ิมเติม   ผูสัมภาษณไดนําผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมาแจงใหผูใหขอมูลคนสําคัญรับทราบวา  
กระบวนการบริหารตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  
โดยรวมผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานมาก จากนั้นไดขอใหผูใหขอมูลคนสําคัญแสดง   
ความคิดเห็นซึ่งผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองในทุกประเด็นของผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
และไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในแตละดาน ดังนี้
   3.1 ดานกระบวนการบริหาร
          ผูใหขอมูลคนสําคัญกลาววา  สวนใหญกระบวนการจัดองคการ  เปนกระบวนการท่ีมีการนํามาใช
ในการบรหิารตามภาระงานของผูบริหาร  เน่ืองจากทุกโรงเรียนมกีารจดัทําโครงสรางของการบริหารงานตามนโยบาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5  ซึ่งมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  โดยมีการมอบหมายงานตามความสามารถและความถนัดของบุคลากร
   3.2 ดานการบริหารตามภาระงาน
         ผูใหขอมูลคนสําคัญ  กลาววาดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานบุคคล  และ            
ดานการบริหารงานท่ัวไป  นัน้  มคีวามคดิเหน็วา  กระบวนการทีน่าํมาใชในการบรหิารงานตามภาระงานของผูบรหิาร
เปนสวนใหญ  คือ  กระบวนการจัดองคการ  เนื่องจากทุกโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยกําหนดโครงสรางการบริหารงานและมอบหมายงานใหบุคลากรเปนราย
บุคคลอยางชัดเจน  สวนดานการบริหารงบประมาณ  ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวา  กระบวนการท่ีนํามาใชใน    
การบริหารเปนสวนใหญ คือ  กระบวนการใชอิทธิพลหรือการจูงใจ  ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณแตละประเภทที่ไดรับ
การจัดสรร  มีการกําหนดระเบียบในการใชและหลักการปฏิบัติในการเบิกจายไวเปนลายลักษณอักษร จึงทําให
กระบวนการใชอิทธิพลหรือการจูงใจ มีการนํามาใชเปนสวนใหญในการบริหารงบประมาณ  เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว

อภิปรายผลการวิจัย

  ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
  ประเดน็ทีห่นึง่ ภาระงานของผูบรหิาร ดานการบรหิารงานวชิาการ  การบรหิารงานบคุคล  และการบรหิารงาน
ทั่วไป  พบวา  กระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  กระบวนการจัดองคการ ซึ่งจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล     
คนสําคัญกลาววา ทุกโรงเรียนมีการจัดทําโครงสรางการบริหารงานภายในโรงเรียน  มีการกําหนดหนาที่ความรับผิด
ชอบของบุคลากรไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  โดยการมอบหมายงานจะพิจารณาจากความสามารถและ
ความถนดัของบคุลากรแตละคน เพือ่ใหผลการดาํเนนิงานออกมาอยางมปีระสิทธิภาพ ซึง่สอดคลองกบั ปรีชา  อนิทรเลิศ 
(2554)  ไดทําการศึกษาเร่ืองกระบวนการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอหนองบัวระเหว          
จงัหวดัชัยภมู ิ ผลการศกึษาพบวา กระบวนการบรหิารจดัการโดยรวมอยูในระดบัมาก  เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการจัดองคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ในปตอมา นิตยรดี  ใจอาษา (2555) ไดทําการศึกษาความคิดเหน็ของบุคลากร     



153
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

ที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา  ดานการจัดองคการใน       
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากดานการจัดองคการตองมีการจัดโครงสรางใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และ
ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารโดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
  ประเด็นที่สอง  ภาระงานของผูบริหาร  ดานการบริหารงบประมาณ  พบวา  กระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ  
คือ  กระบวนการใชอิทธิพลหรือการจูงใจ  ทั้งนี้จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลคนสําคัญไดใหขอมูลวา  โรงเรียน
มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของงานไวชัดเจน  ผูบริหารมีการใหคําปรึกษาท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาเมื่อ    
มีปญหาดานภาระงาน และสงเสริมใหบุคลากรเขารับการพัฒนาดานวิชาชีพซึ่งสอดคลองกับ  สมคิด  กลับดี (2548)  
ไดศึกษา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา        
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ในปจจัยจูงใจและ
ปจจัยคํ้าจุน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานใน 2 ปจจัย พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคา
เฉลี่ยจากมากไปหานอยในปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และเรียงตามลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยในปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล        
ในหนวยงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานนโยบายและการบรหิารและดานรายได การเปรียบเทยีบแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามตําแหนง พบวา 
ปจจัยจูงใจแตกตางกันตาม นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจ
และปจจัยคํ้าจุนไมแตกตางกัน
  ประเด็นที่สาม  กระบวนการบริหาร  พบวา  กระบวนการประเมินผล  เปนกระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด     
ในการบริหารทุกภาระงาน  ทั้งนี้จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลคนสําคัญไดใหขอมูลวา ในการดําเนินงานตาม
ภาระงานของผูบริหารจะใหความสําคัญกับกระบวนการอื่น ๆ เชน  การตัดสินใจสั่งการ  การวางแผนงาน  การจัด
องคการ  เปนตน  จึงทําใหละเลยกระบวนการประเมินผล ทั้ง ๆ ที่กระบวนการประเมินผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญ
ในการบริหาร  ซึ่งสอดคลองกับการบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ที่กลาววา ตองมี
การประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบดูวาเมื่อปฏิบัติงานตามแผน หรือการแกปญหางานตามแผนแลว                 
มีผลลัพธอยางไร สภาพปญหาไดรับการแกไขตรงตามเปาหมายท่ีกลุมต้ังใจหรือไม  เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น  (ปราณี  ชวยชัย, 2554)  ซึ่งสอดคลองกับสมพร  ใจคําปน (2547) ไดศึกษาการ
บริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ผูบริหารสวนใหญเห็นวา               
มีการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคลากรในเร่ือง  การวางแผนการใชบุคลากรใหไดประโยชนสูงสุด       
การใชแผนปฏิบัติงานควบคูกับการทํางาน  การมีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรเขาปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  และ                 
ยงัสอดคลองกบัสมบตั ิ คาํบญุสงู (2547) ไดศกึษาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เชียงใหมเขต 4 พบวา  ขาดการนิเทศติดตามผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง  ผูนิเทศขาดความรูและประสบการณ  
ครูดําเนินการวัดผลประเมินผลตามความเคยชิน รวมท้ังสอดคลองกับวีระ  สุรินทร (2553) ที่ไดศึกษา การบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ในการบริหารงานบุคลากรของโรงเรยีน
ขนาดเล็กไมไดนําผลของการประเมินการปฏิบัติงานมาเปนขอมูลในการวางแผนในปการศึกษาตอไป  
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สรุป
  การวิจัยคร้ังนี้  พบวา  ผูบริหารมีการนํากระบวนการบริหารท้ัง 7 ขั้นตอน  คือ  (1) การตัดสินใจสั่งการ          
(2) การวางแผน  (3) การจดัองคการ  (4) การตดิตอสือ่สาร  (5) การใชอทิธพิลหรือการจงูใจ (6) การประสานงาน และ  
(7) การประเมินผล  มาใชในการบรหิารตามภาระงานท้ัง 4 ดาน ไดแก  การบรหิารงานวิชาการ  การบรหิารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  โดยมีการดําเนินงานมากทุกกระบวนการ  ซึ่งกระบวนการท่ีนํามา
ใชมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ขั้นการจัดองคการ  สวนกระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  ขั้นการประเมินผล        
ซึ่งจากการสัมภาษณเชิงลึก  ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลวา  ดานการประเมินผลเปนขั้นตอนที่โรงเรียนใหความสําคัญ
นอยกวากระบวนการอื่น  บางโรงเรียนขาดการทํางานที่เปนระบบ  ทําใหบางกิจกรรมไมมีการประเมิน  จึงทําใหไมมี
ขอมูลที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป  ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
  1. ผูบริหารควรใชเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  และควรมีการติดตามประเมินผล            
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เพื่อนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดาํเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ผูบริหารควรคํานึงถึงการใชภาษาในการติดตอสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียน  เปดโอกาสใหผูใตบังคับ
บญัชาเสนอความคิดเห็น  และมกีารใชชองทางในการตดิตอสือ่สารทีห่ลากหลาย  เพ่ือทาํใหการติดตอสือ่สารภายใน
องคกรมีความชัดเจนและไมคลาดเคลื่อน
  3. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนบริหารงานของโรงเรียนโดยมีการสํารวจ
สภาพปจจุบันกอนการวางแผน  และกําหนดวัตถุประสงคของการวางแผนงานใหชัดเจน  เพื่อทําใหการดําเนินงาน
เปนไปตามขั้นตอนและเปนระบบ
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี  ดังนี้
  1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานตามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม
  2.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภาระงานของผูบริหารโดยใชกระบวนการติดตอสื่อสารของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม  
  3.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางกระบวนการวางแผนกับการบริหารตามภาระงานของ        
ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค   (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานชีวสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (2)  เพื่อศึกษาปจจัย
ทีม่คีวามสมัพนัธตอการตดัสนิใจเรยีนตอของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3  ในกลุมเครอืขายพฒันาการศึกษาสะเมิง 
3  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  และ (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม   กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคร้ังน้ี  คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม ปการศกึษา 2556  จาํนวน 114 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยั คอืแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี 
รอยละ  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหคาสมัประสิทธิส์หสมัพนัธและการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู  
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยในการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ดานชีวสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ตองการมีงานท่ีดี ๆ ทํา และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ชอบศึกษาหาความรูทางวิชาการ  สวนดานสิ่งแวดลอม        
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  โรงเรียนที่ตองการเรียนตอ  ถาเรียนจบแลวสามารถหางานทําไดงาย  และขอที่มีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด  คือ โรงเรียนที่ตองการเรียนตอมีบริการรถรับ- สง และดานเศรษฐกิจและสังคม ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ              
ผูปกครองของนักเรียนมีความภาคภูมิใจที่นักเรียนเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ผูปกครอง
มีทุนเพียงพอจะสนับสนุนใหเรียนตอได สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธและสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอ
ของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมพบวา
ทั้ง 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม    มีความสัมพันธกัน
ทางบวกกับการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไป

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  
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ตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยแสดงสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
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3
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) 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
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คําสําคัญ 
  การตดัสนิใจเรยีนตอ     นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3   กลุมเครอืขายพฒันาการศึกษาสะเมงิ 3   อาํเภอสะเมงิ   
จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  This research aimed (1) to investigate the demographic, environmental, economic and social 
factors of Mathayom Suksa 3 students in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, 
Sameong District, Chiang Mai Province. (2) to investigate the factors relating the decision to further study 
of Mathayom Suksa 3 students in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, Sameong 
District, Chiang Mai Province.  (3) to study the factors being able to predict the decision to further study 
of Mathayom Suksa 3 students in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, Sameong 
District, Chiang Mai Province. The samples used in this research were 114 of Mathayom Suksa 3 students 
in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, Sameong District, Chiang Mai Province in 
the academic year 2013. The number was 114.  The tools used in this study was questionnaire.  The data 
were analyzed through frequency, percentage, standard deviation, correlation coefficient analysis and 
multiple regression analysis.  The findings were as follows: the factors decision to further study of               
Mathayom Suksa 3 students comprised  the demographic factors with the highest mean showing the 
needs to have a good job and with the lowest mean indicating the liking to academic study. The environmental 
factors showing the item with the highest mean was that the schools they wanted to further study could 
help them get a job easily when they had graduated.  The item with the lowest mean was that the schools 
they wanted to further study should provide transportation service.  The economic and social factors   
indicating the item with the highest mean was that the parents were very proud of their students furthering 
study in higher levels.  The item with the lowest mean was the parents had enough money to support them 
to further study. The factors relating and being able to predict the decision to further study of Mathayom 
Suksa 3 students in Sameong Education Quality Development School Cluster 3, Sameong District, Chiang 
Mai Province revealed that the relationship among 3 factors were positive and statistically significant at 
the level of .01 according to the hypothesis as set by showing the predictable equations in form of raw 
and standard scores as below:
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  Predictable equation in form of raw score 
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  Predictable equation in form of standard score
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)

Keywords 
  Decision to Further Study,  MathayomSuksa  Student,  Sameong Education Quality Development 
School Cluster 3,   Sameong District,   Chiang Mai Province

บทนํา
  การศึกษาเปนส่ิงสําคัญในปจจุบนัเห็นไดจากเปาหมายของทุกประเทศท่ัวโลก ตางพัฒนาและใหความสาํคัญ
กับการศึกษาเปนอันดับแรกรวมทั้งประเทศไทยดวย ในชวงหลังท่ีผานมา ประเทศตาง ๆ พัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว          
ซึ่งเปนผลมาจากการศึกษาของประเทศน้ัน ๆ จึงไดมีการเรงรัดสงเสริมการพัฒนาชนบท การขยายโอกาสทาง             
การศึกษาในระดบัมัธยมศึกษา โดยจัดควบคูไปกับการขยายการศึกษาภาคบงัคับและการเตรียมพ้ืนฐานอาชีพใหกบั
นักเรียนทุกระดับ เพ่ือใหสามารถใชประกอบอาชีพในอนาคตได นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิฉบบัที ่2  พ.ศ. 2545 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2546,  8) บญัญตัไิววา 
การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งหมายความวาเยาวชนทุกคนตองไดรับการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐานทกุคน และยังบงัคบัใหบดิามารดาหรือผูปกครองมีหนาทีจ่ดัใหบตุรหรอืบคุคลซึง่อยูในความดูแลไดรบัการศกึษา
ภาคบังคับหรือระดับสูงข้ึนตามความพรอมของครอบครัว การจัดการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน                  
(ชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ถงึ ชัน้มัธยมศึกษาปที ่3)  ซึง่เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ เปนการเรียนรูทีมุ่งพัฒนา
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
  สถานศึกษาตองทบทวนการเรยีนรูในกลุมสาระตาง ๆ  ทีไ่ดเรยีนรูตามมาตรฐานการเรียนรูในชวงชัน้ทีก่าํหนด 
เปนการเร่ิมใหผูเรียนเขาใจการศกึษา สูโลกของการทํางานตามความตองการของทองถ่ินและสังคม การจัดการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนจะมีอายุระหวาง 12-15 ป เปนวัยที่เรียกวาวัยรุน เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เปนวัยท่ีกําลังแสวงหาอุดมการณของตนเองรวมท้ังดานคานิยมและ
จริยธรรม (สุรางค  โควตระกูล, 2541,  42)  ดังนั้น พอ แม ครู สื่อมวลชน หรือ สิ่งแวดลอมจึงมีอิทธิพลตอการตัดสิน
ใจของวัยรุนในเรื่องตาง ๆ เปนอยางมาก  เชนเดียวกับนโยบายของการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2550 - 
2551 (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, 2551,  7-9) ในแผนกลยุทธขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
ของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและท่ัวถึงเพื่อรณรงคใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับและ              
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  ที่ไดกําหนดจุดเนนไวใหทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบขอมูลที่ใชวางแผนการ
ศึกษา   และจัดทําแผนการจัดบริการใหครอบคลุมทั่วถึง โดยเพิ่มอัตราการเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ และอัตรา
การเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยจัดกิจกรรมคือ ใหความชวยเหลือแกเด็กดอยโอกาส
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เพือ่ดแูลนกัเรยีนกลุมเสีย่งใหสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และเรยีนตอ 12 ป  และรวมมอืกบัหนวยงานตาง ๆ 
เชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษา
ทางเลือกใหแกนกัเรียน เพือ่สงเสริมการศึกษาตอในชวงชัน้ที ่4 สอดคลองกับสาํนกัตดิตามและประเมินผลการจดัการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สาํนกัตดิตามและประเมนิผลการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 2552, 8-9) ไดวางเปาหมายยทุธศาสตร
การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2552-2555) ไว  โดยกําหนดใหนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนท้ังสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษา
ของรัฐหรือของเอกชน สงเสริมพัฒนาคุณภาพของประชากรไทย  เพื่อสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ตามความ
ถนัดหรือตามโอกาส  ดังทฤษฎีการกระทําทางสังคม (Social  Action  Theory) ของพารสัน (Parsons, อางถึงใน 
สญัญา  สญัญาวิวัฒน, 2540, 37)  ทีก่ลาวไววา การแสดงพฤติกรรมใด ๆ   ของบคุคลยอมมเีปาหมายหรือความต้ังใจ
กําหนดขึ้นภายในจิตใจบุคคล  โดยแสวงหาวิธีที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดหลายวิธี หรือโดยการ
ใครครวญหาวิธีที่ดีที่สุด   ในการเลือกวิธีการใหบรรลุเปาหมาย วิธีใดนั้น ไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายในของบุคคล  
สวนปจจัยภายนอกเปนขอบเขตจํากัดในการเลือกวิธีการไปสูเปาหมาย คือขอจํากัดภายใตปทัสถานทางสังคม            
คานิยม  และความคิดอื่น ๆ  กับขอจํากัดตามเงื่อนไขสถานการณ  เชน  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมของนักเรียนและ
ครอบครัว  อาชีพบิดามารดา  คานิยมทางการศึกษาของผูปกครอง  เปนตน  สวนปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล คือ เปาหมายหรือความตั้งใจของบุคคล  ซึ่งมีตัวแปรไดแก  เยาวชนที่เรียนตอหรือไมเรียน
ตอ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และคานิยมทางการศึกษา เชนเดียวกับทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด  
(Holland อางถึงใน ไขมุก  เสาวจันทร, 2543, 45 - 46)  ที่กลาวไววา พฤติกรรมของบุคคลถูกกําหนดโดยบุคลิกภาพ
และสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ เมื่อเราทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอมบุคคลก็จะทําใหเราทราบถึง ผลที่จะติดตามมา
ดวย ซึ่งไดแก  การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสําเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษา
และสังคม บคุลิกภาพของบุคคลท่ัวไป  สามารถแบงออกไดเปน 6  ลกัษณะตามความสนใจอาชีพประเภทตาง ๆ   เชน 
งานชางฝมือและกลางแจง  งานวิทยาศาสตรและเทคนิค งานบริการ การศึกษาและสังคม งานสํานักงานและเสมียน 
งานจัดการและคาขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม  บุคลิกภาพแตละลักษณะเปนผลจากการปะทะสัมพันธ 
(lnteraction) ระหวางวัฒนธรรมตาง ๆ กับแรงผลักดันสวนบุคคลซึ่งประกอบดวยศักดิ์ตระกูล บิดามารดา ระดับชั้น
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ประสบการณเหลานี้จะกอใหเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบ และความรูสึก
ชอบหรอืไมชอบน้ีจะกลายเปนความสนใจ และจากความสนใจ จะนําไปสูความสามารถเฉพาะ ทายท่ีสดุความสนใจ
และความสามารถเฉพาะจะกําหนดใหบุคคลคิด รับรู และแสดงเอกลักษณของตน 
  โรงเรยีนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม  สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2   เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาถงึระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนตน เปนกลุมโรงเรียนท่ีอยูหางไกล นกัเรียนสวนใหญเปนชนเผาตาง ๆ   ฐานะ
ทางครอบครวัสวนใหญคอนขางยากจน ในแตละปการศึกษาหลังจากทีน่กัเรียนจบระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที ่3  จํานวน
ผูที่ไมเรียนตอ ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 มีสูงกวากลุมเครือขายอื่น แตนโยบายรัฐบาลตองการที่จะ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพของประชากรไทย จึงตองการยกระดับการเรียนตอของเด็กไทยข้ึน เปนจํานวนรอยละ 100   
แตยงัพบวาโรงเรยีนในกลุมเครือขายพฒันาการศึกษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม  มนีกัเรยีนทีไ่มไดเรียน
ตอถึงรอยละ 13.42  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2, 2553)
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  ซึง่จากการศกึษาเอกสาร ตาํราตาง ๆ  และจากการสัมภาษณ นติพินัธ  นลิพงศ (2556 )  ผูอาํนวยการโรงเรยีน
ในกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม เกีย่วกบัการตดัสนิใจไมเรยีนตอของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีปจจัยตาง ๆ  เขามาเกี่ยวของ หลายปจจัยไดแก  (1)  ปจจัยดานชีวสังคม หมายถึง  
สถานภาพทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตัวของนกัเรยีนแตละคน ไดแก  ความสนใจ  ความคาดหวังและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีน (2)  ปจจยัดานสิง่แวดลอม หมายถงึ สภาพของสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการตดัสนิใจเรยีนตอ ไดแก  การรบัรูขาวสาร
ทางการศึกษา การแนะแนวของครู ความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน  และ (3) ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
หมายถึง ปจจัยพ้ืนฐานท่ีกําหนดคุณภาพการศึกษา ไดแก  รายไดของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  ลักษณะ
ครอบครัวและระดับการศึกษาของผูปกครอง
  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา มีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  เพื่อเปนแนวทาง     
ใหโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเรียนตอเพิ่มขึ้น ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  เพือ่ศกึษาปจจยัดานชวีสงัคม สิง่แวดลอม เศรษฐกจิและสงัคมของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3  ในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
  2.  เพ่ือศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพันธตอการตดัสนิใจเรียนตอของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่3 ในกลุมเครอืขาย
พัฒนาการศึกษาสะเมิง 3  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  
  3. เพื่อพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
สะเมิง 3  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  

สมมติฐานการวิจัย
  1.  ปจจัยดานชีวสังคมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน               
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอ 
  2.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน        
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอ
  3.  ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในกลุมเครอืขายพฒันาการศกึษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม และสามารถพยากรณการตดัสินใจเรยีนตอ

วิธีการวิจัย
  1.  ประชากร
      ประชากรทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนีไ้ดแก นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปที ่3  ในกลุมเครือขายพฒันาการศกึษา
สะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2  จํานวน 
160 คน ในปการศึกษา 2556 
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  2. กลุมตัวอยาง
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  ในกลุมเครือขายพัฒนาการ
ศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2  
จํานวน 114 คน ในปการศึกษา 2556 ซึ่งใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการเรียนรูออก
  3.  ขอบเขตดานเนื้อหา
      การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3  ปจจัย คือ ปจจัยดานชีวสังคม  
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม  
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่  1  สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่  2  ปจจัยที่สัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน เปน
แบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับและตอนที่  3  ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปด 
      การทดสอบความเท่ียงตรงของเครือ่งมอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงดานเนือ้หาจาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนโดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาโดยไดคา IOC 
0.67 - 1.00  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 2  อําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม  ประกอบดวยโรงเรียนปาลาน จํานวนนักเรียน 15 คน และโรงเรียนแมลานคํา จํานวน 15 คน 
รวมทั้งสองโรงเรียนเปน จํานวน 30 คน  แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 และผูทดลองตอบแบบสอบถามทุกคน มีความเขาใจทางดาน
ภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผูวิจัย
   5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
        ผูวจิัยนําหนงัสอืขอความอนเุคราะหถงึผูบรหิาร นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนในกลุมเครอืขาย
พัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขอเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2557 - 5 มีนาคม 2557  จํานวน  114  ชุด ไดคืนกลับมาทั้งหมด 114 ชุด จากนั้นไดทําการตรวจสอบพบ
วาขอมูลมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100  และนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติในขั้นตอไป
  6.  การวิเคราะหขอมูล
   6.1 สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แยกออกเปนตอนที่ 1  สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ ตอนที่ 2  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียน
ตอของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรยีนในกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อาํเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ  วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถี่
   6.2 สถิติเชิงวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
    6.2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation)
    6.2.2 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) โดยเลือกตัวแปรตนหาสมการแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
       ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีจาํนวนเทากนัคอื  เพศชาย 57  คน  คดิเปนรอยละ  50   และ
เพศหญิงจํานวน  57  คน   คดิเปนรอยละ  50  ซึง่สวนใหญระดบัผลการเรยีนเฉล่ียสะสมของนกัเรยีนอยูระหวาง  2.01 
- 2.50   จํานวน 35  คน  คิดเปนรอยละ  30.70  สวนอาชีพของผูปกครองสวนใหญเปนเกษตรกร   จํานวน  93  คน  
คิดเปนรอยละ  81.58  สําหรับรายไดตอเดือนของผูปกครองสวนใหญ ตํ่ากวา  4,000   บาท จํานวน  63  คน คิดเปน
รอยละ 55.26  ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา สวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา  จํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ 
50.88 ระดับการศึกษาของมารดาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา  จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 43.86  และ 
สถานภาพสมรสของบิดา - มารดา สวนใหญอยูดวยกัน  จํานวน  94  คน คิดเปนรอยละ 82.46 
  2. ปจจัยในการตัดสินใจเรยีนตอของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
สะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

 1  
 3  3  

    
 x̄ S.D.  

 
   4.42 0.76  

 4.37 0.76  
    

 4.14 0.89  
 3.78 0.91  

 3.42 0.85  
 

                                4.09 0.88  
  4.01 0.89  
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  จากตารางที ่1 ปจจยัดานชวีสงัคมพบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สูงสุด คอื  ตองการมีงานทีด่ ีๆ ทาํ สวนขอทีม่คีาเฉลีย่
ตํา่สุด คอื ชอบศกึษาหาความรูทางวชิาการ สาํหรับปจจัยดานส่ิงแวดลอม พบวา ขอท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุด คอื โรงเรียนท่ี
ตองการเรยีนตอ  ถาเรยีนจบแลวสามารถหางานทําไดงาย สวนขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ  คอื โรงเรียนทีต่องการเรียนตอมี
บรกิารรถรับ- สง และปจจยัดานเศรษฐกิจและสงัคมพบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ผูปกครองของนักเรยีนมคีวามภาคภูมใิจ
ทีน่ักเรียนเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ผูปกครองมีทุนเพียงพอจะสนับสนุนใหเรียนตอได

ตารางที่ 2  

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
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  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอ            
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ทั้ง 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม แตละดานมี           
ความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน . 732, .716 และ .734  ตามลําดับ และ        
ผลการวิเคราะหปจจยัทีส่ามารถพยากรณการตดัสนิใจเรยีนตอ พบวา ปจจยัดานเศรษฐกิจและสงัคมสามารถพยากรณ 
การตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 53.9 เม่ือเพ่ิมตัวพยากรณปจจัยดานชีวสังคมจะ
สามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 63.80 และเมื่อเพิ่มตัวพยากรณ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม จะสามารถพยากรณ การตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดถึงรอยละ 
67.70 แสดงวาตัวแปรทุกตัวสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได โดยสราง
เปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได ดังนี้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
  Y = 0.333 + 0.358(X

3
) + 0.307(X

1
)+ 0.257(X

2
) 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
  Z = 0.323(X

3
) + 0.321(X

1
) + 0.287(X

2
)

อภิปรายผล
  ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
  ประเด็นที่ 1 ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสามารถ
พยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 53.90 โดยมีนํ้าหนักในการทํานายมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมองเห็นความสําคัญของการศึกษาตอ ซึ่งไมวาผูปกครองจะ
มีฐานะอยูในระดับใด ตางมีความเช่ือวาถาเรียนจบการศึกษาในระดับสูงจะทําใหหางานทํางาย มีความมั่นคง สงผล
ใหสภาพสังคมดีขึ้น (โรงเรียนบานบอแกว, 2556 ก,ข) ดังเชนรายงานบันทึกการประชุมผูปกครองของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานบอแกว ซึ่งไดสรุปผลการประชุมวา ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนบานบอแกวไมวา
จะมีฐานะอะไรตางมีความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและมีความคาดหวังอยากใหบุตรหลานไดรับการ
ศึกษาอยางมีคุณภาพ ประกอบกับผูปกครองนักเรียนมีฐานะดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นจึงนิยมสงลูกเขาไป
เรียนในโรงเรียนที่มีความพรอมดานทรัพยากรมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับศูนยวิจัยกสิกรไทย (2557) ซึ่งไดสํารวจมุม
มองของผูปกครองตอระบบการศึกษาไทยป 2557 พบวา ผูปกครองที่มีรายไดปานกลางถึงตํ่า สวนใหญมองวาบุตร
หลานของตนมโีอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดบัมาก กาํลังทรพัยของผูปกครองในการสนบัสนนุการศึกษาไมได
เปนขอจํากัด โดยบุตรหลานของผูปกครองกลุมท่ีมีรายไดปานกลางถึงต่ํามีโอกาสเขาถึงการศึกษาไดเชนเดียวกับ    
บตุรหลานของผูปกครองกลุมท่ีมรีายไดสงู และ ประดิษฐ  ศลิาบุตร (2550) ไดศกึษาคานิยมทางการศกึษาของจงัหวัด
ศรีสะเกษ พบวา พอแมผูปกครอง ในจังหวัดศรีสะเกษ มีความเชื่อวา ผลดีของการศึกษา  คือ (1) การศึกษาชวยให
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อยูในสงัคมปจจบุนัได (2) การศึกษาทําใหมทีางเลือกของชวีติมากข้ึน (3) การศึกษาชวยปลูกฝงคณุธรรมและจริยธรรม 
และ (4) การศึกษาทําใหมีอาชีพที่มีรายได 
  ประเด็นท่ี 2 ปจจัยดานชีวสังคม ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสามารถพยากรณ
การตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมกับปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมไดรอยละ 63.80            
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สวนใหญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3  มีความ
สนใจคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือใหมงีานทําท่ีด ีโดยมีความคาดหวงัวาการเรียนตอในระดบัสูงจะทําใหมงีานท่ีด ีๆ   
เปนที่ยอมรับของสังคม (โรงเรียนบานบอแกว, 2556 ค,จ ) ดังที่วันวิสาข  แกวสมบูรณ (2556) ไดกลาวไววาเหตุจูงใจ
ในการเรียนตอคือ ตองการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มขึ้นเพ่ือนําไปพัฒนางานในหนาที่ใหเจริญกาวหนา 
ตองการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา เพ่ือนําไปประกอบการแสวงหาความกาวหนาและความมั่นคงในชีวิตบางคนอาจมี
ความมุงหวังเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม และความมีชื่อเสียงเกียรติยศ สวน ศิรินารถ  หมูเทพ (2547) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อําเภอเมืองลําปาง ผลการศึกษา
พบวา ปจจยัดานสวนตัว ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ความสนใจ ความตองการและคานยิม สมัพนัธกบัการตดัสนิ
ใจศึกษาตอของนักเรียนอยูในระดับมาก สวนความถนัดอยูในระดับปานกลาง
  ประเด็นที่ 3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ในกลุมเครอืขายพฒันาการศึกษาสะเมิง 3 อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 ซึง่เปนไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวและสามารถพยากรณการตดัสนิใจเรยีนตอของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 รวมกบัปจจยัดานชวีสงัคม 
และปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ไดรอยละ 67.70 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนสวนใหญเห็นวา การรับรูขาวสาร
ตาง ๆ  ชวยใหนกัเรียนมทีางเลือกหลากหลายในการตัดสินใจเรยีนตอ (โรงเรยีนบานบอแกว, 2556 จ,ฉ) ซึ่งสอดคลอง
กับ Rogers (อางถึงในสุริชา  เชื้อวงค, 2552, 33) กลาวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น  เกิดจาก
การสื่อสารหลายชองทางคือ (1) สื่อมวลชน (Mass Media) ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ (2) แหลงที่ไมเปน
ทางการ (Informal sources) เชน เพื่อนบาน ญาติมิตร (3) แหลงที่มีการติดตอคาขาย (Commercial Sources) เชน 
ตลาด ผูแทนการคา และ (4) เจาหนาท่ีรัฐ (Government Agency Sources)  รวมทั้งพัฒนรัฐ  ชุมเช้ือ (2551)              
ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาทางดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในระดับมาก คือ อิทธิพลการรับรูขาวสารจากครู  และสุริชา  เชื้อวงค 
(2552) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมสหวิทยาเขต
หนองใหญ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาชลบรุ ีเขต 1 ผลการศึกษาพบวา ตวัแปรการรับรูขาวสารทางการศกึษา
ของผูปกครองและการแนะแนวของครูมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 สวนตัวแปรความสะดวกในการเดนิทางมาโรงเรียนมีความสัมพันธตอการตัดสนิใจเรียนตอในระดบั
ที่สูงขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สรุป
  ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยทั้ง 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม   ปจจัยดานชีวสังคมและ
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม  เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธและสามารถพยากรณการตัดสินใจเรียนตอของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญ           
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  แตก็ยังพบวาปจจัยยอยเรื่องการชอบศึกษาหาความรูทาง
วิชาการ และการประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลการเรียนตอใหนักเรียนรับทราบยังมีคาเฉล่ียต่ํา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมี         
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผน สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน เรียนตอเพิ่มขึ้นตอไป ดังนี้ 
  1. ทางโรงเรียนควรมีการทดสอบนกัเรียนเพ่ือวัดความถนัดทางดานวิชาการอยางตอเน่ือง เน่ืองจากนกัเรียน
มธัยมศึกษาปที ่ 3 สวนใหญมคีวามถนัดทางดานวิชาการนอย และควรจัดทําโครงการพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรู 
ใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาความรูดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น  
  2. ทางโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธโดยใชชองทางที่มีความหลากหลายเน่ืองจากนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สวนใหญเปนชาวเขาและอยูในพื้นที่หางไกล การเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารยังมีนอย
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้      
  1. ควรศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาเชาวปญญาเพ่ือหาความถนัดของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการ
ศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม   
  2. ควรศึกษาเรื่องการบริหารงานประชาสัมพันธของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม      
  3. ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม              
  4.  ควรวิจัยเรื่องนี้ซํ้าโดยเปลี่ยนประชากรเปน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองหรือชุมชน
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดานการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ประชากรที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารและคณะครูของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  34  และโรงเรียนแมคือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1        
รวมทั้งสิ้นจํานวน 72 คน ในปการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก 
วเิคราะหขอมลูโดยใชความถี ่รอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเนือ้หา   ผลการวจิยัพบวา 
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งมีจํานวน 7 ดาน ไดแก (1) ดานการเตรียมความพรอมของ                  
สถานศึกษา (2) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (3) ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  (4) ดานการดําเนิน
การบริหารหลักสูตร (5) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล  (6) ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถาน
ศกึษา  และ (7) ดานการปรับปรงุพฒันากระบวนการบริหารจัดการหลักสตูรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  โดยรวมและรายดาน ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวามี         
การดําเนินการในระดับปานกลาง สวนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา  ดานทักษะภาษามี      
การดําเนินการนอยกวาดานทักษะเทคโนโลยี เน่ืองจากดานทักษะภาษามีปญหาการขาดแคลนงบประมาณใน          
การสรรหาบคุลากร และบคุลากรยังขาดโอกาสในการฝกทกัษะภาษาประจาํชาตขิองประเทศในกลุมอาเซยีน รวมไปถงึ
ทัศนคติดานลบตอประเทศในกลุมอาเซียน

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตร
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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คําสําคัญ
  การเตรียมความพรอม    ประชาคมอาเซียน     การพัฒนาหลักสูตร    โรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน 

Abstract
  This research aimed to investigate the readiness preparation for ASEAN Community concerning 
the curriculum development in the schools of the Spirit of ASEAN Project in District, Chiang Mai Province. 
The population used in this study comprised administrators and teachers of Doi Saket Wittayakom School 
under Chiang Mai Secondary Educational Service Area 34 and those of Mae Kue Wittaya School under 
Chiang Mai Primary Educational Service Area 1.  There were totally 72 people in the academic year 2014.  
The tools used in this study were questionnaires and in-depth interviews. The data were analyzed through 
frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.  The findings were as follows : 
the readiness preparation for ASEAN Community concerning the curriculum development in the schools 
of the Spirit of ASEAN Project in District, Chiang Mai Province comprised 7 aspects including (1) the 
school readiness preparation (2) the school curriculum preparation (3) the curriculum implementation 
planning (4) the curriculum administration (5) the supervision, monitoring and evaluation (6) the school 
performance conclusion and (7) the development of curriculum administration process in the schools of 
the Spirit of ASEAN Project in District, Chiang Mai Province showing that according to both of the overall 
and each aspect of performances, the respondents agreed that they were performed at moderate level.  
According to the readiness preparation for ASEAN Community, it was found that the language skills were 
performed less than technological skills because language skills lacked the budget for recruiting the staff.  
In addition, the staff had not any opportunities to practice the national language skills of the ASEAN countries 
and including negative attitudes towards the ASEAN countries.  

Keywords
  Readiness Preparation, ASEAN Community, Curriculum Development,The Schools of the Spirit 
of ASEAN Project 

บทนํา  
  การรวมตวัของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทัง้ 10 ประเทศ มเีปาหมายเพ่ือเสริมสรางขดีความสามารถ
ในการแขงขันระดับโลกใหสูงขึ้น มีเครือขายการผลิตของภูมิภาคที่เขมแข็ง สงเสริมใหอาเซียนเปนศูนยกลางการคา
ภายในภูมิภาค เพื่อสรางอํานาจตอรองกับประเทศอื่น ๆ   ที่กําลังมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เชน   จีน 
และอนิเดีย เปนตน  และเพือ่ใหสภาพความเปนอยูและวถิชีวีติของประชากรอาเซียนดีขึน้  มกีฎระเบียบ ธรรมาภบิาล
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ดีขึ้น และขจัดความแตกตางระหวางกันทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับ
ปญหาใหม ๆ  ระดับโลกที่สงผลกระทบตอภูมิภาค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, 1)   
  การศึกษาเปนเคร่ืองมือสาํคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะตอบสนองการสรางประชาคม      อาเซียน 
ดงัน้ันกระทรวงศึกษาธกิารจึงมนีโยบาย ยทุธศาสตร แผนยทุธศาสตรและแผนปฏบิตักิารเพือ่รอง  รบัการเปนประชาคม
อาเซยีน และเพ่ือเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน ควรมกีารพฒันาหลกัสตูรทีเ่นนอาเซยีนและเพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายนั้น สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการเรียนรูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาทั้งระบบ โดยบูรณาการ
ในทุกดานไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
โดยใหทุกคนมีสวนรวม ซึ่งนอกจากสถานศึกษาแลว ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถ
เตรียมนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนไดเปนอยางดี คือ หนวยงานตนสังกัด ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง     
ภาครัฐและภาคเอกชน และสถานศึกษาควรกําหนดนโยบายที่สอดรับกับบริบทของโรงเรียนในโครงการพัฒนา               
สูประชาคมอาเซียน โดยผูบริหารในฐานะเปนผูนําองคกรตองสามารถดึงบุคลากรในโรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ  
เขามีมาสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรที่เนนอาเซียน มีการพัฒนาสงเสริมครูในดานตาง ๆ  สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรูที่เนนอาเซียน และมีการกํากับ นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร             
ที่เนนอาเซียนอยางตอเน่ือง โดยมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานรองรอย (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการ                
และมาตรฐานการศึกษา, 2553, 30)   
  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, 11) ยังไดดําเนินโครงการพัฒนา             
สูประชาคมอาเซียนเพ่ือเตรียมเยาวชนไทยใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถ
ติดตอสื่อสารและอยูรวมกันไดบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน โดยพัฒนาโรงเรียนประถม
ศกึษาและมธัยมศกึษาจากทกุภูมภิาค  จาํนวน 54 โรงเรียนแบงเปน 2 รปูแบบ ไดแก โรงเรียน Sister School จาํนวน 30 
โรงเรียนซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและมีศูนยอาเซียน เนนการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา (ภาษาประเทศในอาเซียน 9  ประเทศ คือ เวียดนาม ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย) รวมทั้งพหุวัฒนธรรม โดยเปนโรงเรียนที่ไมอยูติดกับ
ชายแดน และโรงเรียน Buffer School จํานวน 24 โรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน    
และมีศูนยอาเซียนศึกษา เนนการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา  (เชน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย)          
รวมทั้งพหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยีโดยเปนโรงเรียนที่อยูติดกับชายแดน
  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมและโรงเรียนแมคือวิทยาไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนในโครงการพัฒนา          
สูประชาคมอาเซียน Sister School ซึ่งมีเพียง 2 โรงเรียนเทานั้นในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนโรงเรียนที่มีความ
พรอมและมีความเขมแข็งในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเทคโนโลยีและการ
สือ่สาร (ICT) จากการท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียน Sister School นัน้ ทางโรงเรียนไดรับนโยบายจากกระทรวง
ศกึษาธิการ สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, 17) ใหจดัต้ังศูนยอาเซียนศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรูสาํหรับ
นักเรียน ครู ประชาชน  จัดหาและพัฒนาสื่อ หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมสรางความตระหนักรูให
บริการแกสถานศึกษาเครือขายโรงเรียนละ 9 แหง พัฒนาการเรียนรูอาเซียนศึกษา และประสานสัมพันธกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ไมมีชายแดนติดกับประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแก ประเทศเวียดนาม สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย  
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และบรูไน และยังมีการกําหนดใหพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียนซ่ึงเปนหัวใจสําคัญและถือเปนกรอบ
แนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโดยท่ีสามารถนําหลักสูตรดังกลาวไปใช
เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนและความรูอยางเต็มที่   
  จากการสมัภาษณ ประภากร วงศนาง หวัหนาศนูยอาเซยีนศึกษา โรงเรยีนดอยสะเก็ดวทิยาคม (2557) เกีย่วกบั
การพัฒนาหลักสูตรที่เนนอาเซียน พบวา ถึงแมโรงเรียนจะไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนในโครงการพัฒนา              
สูประชาคมอาเซียน โดยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
เปนเวลา 4 ป แตกลับพบวา นกัเรียนมีทกัษะการส่ือสารไดเฉพาะคาํทักทายหรือประโยคพ้ืนฐาน แตไมสามารถส่ือสาร
ภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียนได และสถานศึกษายังขาดหองปฏิบัติการท่ีมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และหลากหลาย เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวามี
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  อยางไร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการวางแผน
สงเสรมิการเตรียมความพรอมเขาสู ประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตอไป
 
วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
             ประชากรทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้โรงเรยีนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซยีน ไดแก โรงเรยีนดอยสะเก็ด
วทิยาคมและโรงเรียนแมคอืวทิยา ประกอบดวย ผูบรหิารและคณะครขูองโรงเรยีนดอยสะเก็ดวทิยาคม สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนแมคือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 จํานวน 72 คน ในปการศึกษา 2557

  2. ขอบเขตดานเนื้อหา
               การวจิยัครัง้นี ้ไดศกึษาเนือ้หาใน 2 ประเด็น ดงันี ้1) การเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 2 ดาน 
ดังนี้ (1) ดานทักษะภาษา และ (2) ดานทักษะเทคโนโลยี  และ  2)  การพัฒนาหลักสูตร โดยยึดกรอบแนวคิดและหลัก
การตามแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2548, 7-12) จํานวน 7 ดาน ดังนี้ (1)     
ดานการเตรยีมความพรอมของสถานศกึษา  (2) ดานการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา  (3) ดานการวางแผนดาํเนนิการ
ใชหลักสูตร  (4) ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (5) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล   (6) ดานการ
สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  และ (7) ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร               
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
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  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      3.1 แบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพของ      
ผูตอบ แบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน ใน 2 ประเด็น คือ ดานทักษะภาษา และดาน ทักษะเทคโนโลยี   และคําถามเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบแนวคิดและหลกัการตามแนวทางการจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2548, 
7-12)  จํานวน 7 ดาน  
  การตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนโดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาว มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยไดคา 
IOC ตั้งแต 0.67-1.00   จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จํานวน 30 คน  แลวนําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเชื่อ
มั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.9857  และผูทดลองตอบ
แบบสอบถามทุกคน มีความเขาใจทางดานภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผูวิจัย
        3.2  การสัมภาษณเชิงลึก  เปนแนวคําถามเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน        
ดานการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามของการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 7 ดาน มาสรางแนวคําถาม จากนั้นไดเสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมทางดานภาษาและรูปแบบคําถาม แลวจึงนําไปสัมภาษณ โดยการจดบันทึก และ
การบันทึกเทป เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมและเปดโอกาสใหผูพูดใหขอมูลในประเด็นที่ตองการศึกษาใหมากที่สุด
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
     4.1 แบบสอบถาม   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากผูบริหาร และคณะครูโรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนแมคือวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 -  20 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 72  ฉบับ     
ไดแบบสอบถามคืน คิดเปนรอยละ 100   จากนั้นผูวิจัยไดตรวจสอบ พบวา แบบสอบถามทั้ง 2 ตอนมี ความสมบูรณ
ทุกฉบับ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
   4.2  การสมัภาษณเชงิลกึ  ผูวิจยัทาํการสมัภาษณหวัหนางานบรหิารงานวิชาการ จาํนวน 1 คน  หวัหนา
งานหลักสูตร  จํานวน 1 คน หัวหนาศูนยอาเซียนศึกษา จํานวน 2 คน และเจาหนาที่ศูนยอาเซียนศึกษา จํานวน 1 คน 
รวม ทั้งสิ้นจํานวน 5 คน โดยนัดหมายเปนรายบุคคล เริ่มทําการสัมภาษณ ระหวางวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2557  เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
  5. การวิเคราะหขอมูล 
            5.1 แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย 
           5.2 การสมัภาษณเชงิลกึ ผูวจิยัไดขอมลูจากการจดบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียงเก่ียวกับการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน    
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อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จากนั้นนําขอมูลมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดเปนหมวดหมู สรุปเปนขอ
คนพบตามประเด็น และนําเสนอขอมูลเปนความเรียง

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
   1.1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
         สวนใหญมตีาํแหนงเปนขาราชการคร ูจาํนวน 54 คน คดิเปนรอยละ 75.00  โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีประสบการณการปฏิบัติงานหรือราชการ 21 ปขึ้นไป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 62.50  และผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูในกลุมสาระการเรียนรูที่สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
19.44
   1.2  การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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(N = 72) 
1  3.01 1.09  
2  3.28 1.10  
3  3.28 1.05  
4  3.25 1.01  
5     2.88 1.11  
6  3.02 1.13  

 
 

3.14 1.12  

  3.12 1.09  

 

ตารางที่ 1  

การดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสู

ประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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ตารางที่ 2 

แสดงคาเฉลี่ยในการดําเนินการสูงสุดและตํ่าสุดในการพัฒนาหลักสูตรดานทักษะภาษาและดานทักษะเทคโนโลยี 
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1)  3.40 0.99  
2)  2.74 1.17  
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3.33 1.15  

2) 
 

3.01 1.00  

2.   
1)  3.53 0.96  
2)  3.44 1.01  
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1)  2.92 1.17  
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2.85 1.11  

 
1.  
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3.01 1.16  

2) 
 

2.85 1.08  

2.  
1) 

 
3.18 1.15  

2) 
 

3.08 1.16  

ตารางที่ 2 
แสดงคาเฉลี่ยในการดําเนินการสูงสุดและตํ่าสุดในการพัฒนาหลักสูตรดานทักษะภาษาและดานทักษะเทคโนโลยี  (ตอ)
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3.25 1.07  
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  จากตารางที่ 1 และ 2 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรโดยรวมและ
รายดาน พบวา มีการดําเนินการปานกลาง โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอยดังนี้ ดานการวางแผนดําเนินการ      
ใชหลักสูตร ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร               
ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการสรุปผลการดําเนินงาน       
ของสถานศึกษา และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล นอกจากนี้พบวาการเตรียมความพรอมในดาน
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา พบวา การจัดอบรมการฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษมีคาเฉล่ียสูงสุด  
การสนับสนุนทุนการศึกษาใหครูเรียนภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  
  2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ
       2.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  พบวา  (1) ดานทักษะภาษา ครูไมมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน เน่ืองจากสถานศึกษานํางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไปจางครู          
ชาวตางชาติหรือครูไทยที่มีทักษะการสื่อสารภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน จึงทําใหไมมีงบประมาณ
ในการสนบัสนนุทนุการศกึษาใหครเูรยีนภาษาประจาํชาตขิองประเทศในกลุมอาเซยีน (2) ดานทกัษะเทคโนโลยี หนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาขาดการสงเสริมการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางครูอยางตอเนื่อง    
   2.2 ดานการจดัทาํหลักสตูรสถานศึกษา  พบวา (1) ดานทกัษะภาษา มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการเร่ืองตาง ๆ  จํานวนมากมาย ทําใหไมสามารถนําทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาประจําชาติ              
ของประเทศในกลุมอาเซียนมาสอดแทรกเขากับรายวิชาตาง ๆ ไดอีก (2) ดานทักษะเทคโนโลยี  ครูบางสวนยังขาด
ความรูความสามารถและมีปญหาเรื่องเวลาในการจัดทําหลักสูตรที่สอดแทรกทักษะการใชเทคโนโลยี   

ตารางที่ 2 
แสดงคาเฉลี่ยในการดําเนินการสูงสุดและตํ่าสุดในการพัฒนาหลักสูตรดานทักษะภาษาและดานทักษะเทคโนโลยี  (ตอ)
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   2.3 ดานการวางแผนดําเนนิการใชหลกัสตูร พบวา (1) ดานทกัษะภาษา หนงัสอืบทเรียน และสือ่ทีเ่กีย่วกบั
ภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีวางจําหนายตามทองตลาดไมมีความหลากหลาย (2) ดานทักษะ
เทคโนโลยี สถานศกึษาใหความสาํคัญในการจัดหาสือ่เทคโนโลยเีพ่ือนํามาใชในกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยมกีาร
จัดสรรงบประมาณท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตอยาง         
ตอเน่ืองสําหรับการคนควาสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แตเนื่องจากครูมีภาระงานจํานวนมาก ทําใหขาดการวางแผนการ       
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะเทคโนโลยีหรือจัดหาสื่อเทคโนโลยี 
   2.4 ดานการดาํเนนิการบรหิารหลักสตูร พบวา (1)  ดานทักษะภาษา นกัเรียนมทีศันคติทีไ่มดตีอประเทศ
ในกลุมอาเซียน (2) ดานทักษะเทคโนโลยี มีสื่อเทคโนโลยีที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเพียงพอ  
   2.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล พบวา (1) ดานทักษะภาษา ครูที่มีทักษะการสื่อสาร
ทางดานภาษาประจาํชาติของประเทศในกลุมอาเซยีนท่ีสามารถดาํเนนิการนเิทศและประเมนิผลมนีอย  (2) ดานทกัษะ
เทคโนโลยี ขาดการดาํเนนิการและการติดตามนเิทศจากเพ่ือนรวมงาน ผูบรหิาร ศกึษานเิทศก และหนวยงานตนสงักดั 
   2.6  ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา พบวา (1) ดานทักษะภาษา ครูขาดการสรุปรายงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกทักษะภาษา เน่ืองจากคิดวาการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดแทรกทักษะภาษาเปนหนาที่ของครูที่สอนภาษาตางประเทศ (2) ดานทักษะเทคโนโลยี มีการสรุปผล
การดําเนินงานที่ไมตอเนื่อง 
   2.7  ดานการปรับปรุงพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร พบวา (1) ดานทกัษะภาษา ขาดการนาํ
ขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนา เนื่องจากการรายงานสรุปผลการดําเนินงานไมมีความตอเนื่อง (2) ดานทักษะ
เทคโนโลยี ขาดงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการวิจัยเร่ืองการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ 2 
ประเด็น คือ ดานทักษะภาษาและดานทักษะเทคโนโลยี จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
  1. ดานทักษะภาษา แบงออกเปน 2 ประเด็น
       1.1.  ผลการวิจัยพบวา จัดอบรมการฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษมีคาเฉล่ียสูงสุด ซึ่งสะทอน          
ใหเห็นวาสถานศึกษาเห็นความสําคัญในดานการบริหารงานบุคคลท่ีมุงพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษ เพื่อใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกภาษาอังกฤษได ซึ่งสอดคลองกับมุกดาวรรณ       
รักสัตยมั่น (2555) ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมของฝายวิชาการเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน และไดเสนอ
แนะวาทุกสวนงานของฝายวิชาการมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหกาวสูประชาคม
อาเซยีน โดยเฉพาะในเร่ืองของดานหลกัสตูรและการใชภาษา องักฤษในการพฒันาผูเรยีนใหสามารถใชภาษาองักฤษ
ไดมากขึ้น
     1.2  ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนทุนการศึกษาใหครูเรียนภาษาประจําชาติของประเทศในกลุม
อาเซียนมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกที่พบวา ครูสวนใหญไมไดรับการอบรมฝกทักษะ           
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การสื่อสารภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน เพราะสถานศึกษานํางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปจาง
ครูชาวตางชาติหรือครไูทยท่ีมทีกัษะการส่ือสารภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน จงึทําใหไมมงีบประมาณ
ในการสนับสนุน ทุนการศึกษาใหครูเรียนภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน    ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 (2556) ไดศึกษาเรื่อง การติดตามการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตตรวจราชการท่ี 4 และ 5 พบวา ปญหาอุปสรรคท่ีมมีากท่ีสดุ ไดแก ขาดครสูอนภาษา
ของประเทศอาเซียน ขาดแคลนส่ือที่ทันสมัย/วัสดุอุปกรณ/เอกสารความรูในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียม    
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน นักเรียนขาดการสื่อสารภาษาของประเทศอาเซียน
  2. ดานทักษะเทคโนโลยี แบงออกเปน 2 ประเด็น
    2.1 ผลการวิจัยพบวา จัดหาสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
การดําเนนิการมาก ทัง้นีอ้าจมสีาเหตุมาจากผลการสัมภาษณเชงิลกึทีพ่บวา สถานศึกษาใหความสําคญัในการจัดหา
สือ่เทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัดสรรงบประมาณท่ีมคีวามเหมาะสม ซึง่รวมไปถึง
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตอยางตอเน่ือง สําหรับการคนควาส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ                   
ซึ่งสะทอนใหเห็นวา สถานศึกษานอกจากใหความสําคัญในการสงเสริมงบประมาณการบริหารงานวิชาการแลว          
ยังใหความสําคัญครอบคลุมถึงส่ือเทคโนโลยี เพ่ือใหครูสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับนพดล  สุตันติวณิชยกุล (2554) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยี
ของสถานศกึษาอาชวีศกึษาไทย เพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และไดเสนอแนะวา ควรเพิม่คณุภาพ
ของแรงงานฝมือดวยการสนับสนุนอุปกรณครุภัณฑ และหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานย่ิงขึ้นในทุกสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพครู-อาจารยในดานการใช ICT  ดานการคนควาหาความรูจาก Internet
   2.2 ผลการวิจัยพบวา สรางเครือขายแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางครูจากประเทศในกลุมอาเซียน       
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด โดยมีการดําเนินการปานกลาง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากผลการสัมภาษณเชิงลึกที่พบวา หนวยงาน
ตนสังกัด และสถานศึกษาขาดการสงเสริมการสรางเครือขายแลกเปล่ียนองคความรูระหวางครูอยางตอเน่ือง                  
ซ่ึงสอดคลองกับนพดล  สุตันติวณิชยกุล (2554) ไดวิจัย เรื่องการศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาไทย เพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณ     
กับบุคลากรทางการศึกษาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมากยิ่งขึ้น
 
สรุป
  ผลการวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรของ โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ทั้ง 7 ดาน  ไดแก  (1) ดานการเตรียมความ
พรอมของสถานศึกษา (2) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (3) ดานการวางแผน ดําเนินการใชหลักสูตร   (4)       
ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (5) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล  (6) ดานการสรุปผลการ    
ดําเนินงานของสถานศึกษา  และ (7) ดานการปรับปรุงพัฒนา พบวา ยังมีการดําเนินการดานการพัฒนาหลักสูตร  
โดยรวมและรายดานในระดับปานกลาง สวนการเตรียมความพรอม ดานทักษะภาษามีการดําเนินการนอยกวา         
ดานทักษะเทคโนโลยี และพบวาครูสวนใหญยังขาดโอกาสในการ ฝกทักษะภาษาประจําชาติของประเทศ                         
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ในกลุมอาเซยีน รวมทัง้หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาขาดการสงเสรมิการสรางเครอืขายแลกเปล่ียนองคความรู    
ในดานเทคโนโลยีระหวางครูอยางตอเน่ือง  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการวางแผนสงเสริมการเตรียม               
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคม
อาเซียน  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ดังนี้
  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
    1. ดานทักษะภาษา ควรจัดสงครูไปอบรมทักษะการส่ือสารภาษาประจําชาติของประเทศในกลุมอาเซียน     
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
    2. ดานทักษะเทคโนโลยี ทางกระทรวงศึกษาธิการควรสรางเครือขายใหมกีจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ครูทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซยีนอยางตอเนื่อง

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป   
    1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานดานทักษะการสือ่สารภาษาประจําชาติของประเทศใน
กลุมอาเซียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
  2. ควรศึกษาเร่ืองการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูของครูในโรงเรียนโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
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บทคัดยอ
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร   
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษา
ประสทิธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน 3) เพ่ือศกึษาถงึน้ําหนักปจจยัเชิงสาเหตทุีม่อีทิธิพลตอประสิทธิภาพ
ของเครือขายองคกรภาคประชาชน 4) เพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขาย
องคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การวิจัย   
ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ระยะแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช
แบบบันทึกขอมูลภาคสนามและ แบบบันทึกการสังเกต เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและการสนทนา         
กลุม จากผูใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับเครือขายองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 22 เครือขาย    
จํานวน 60 คน สวนระยะท่ีสองเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร 
3 กลุม   ไดแก กลุมผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชนจํานวน  110 คน กลุมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและ  
ภาคเอกชน จํานวน 110 คน และกลุมประชาชนในพื้นที่ จํานวน 220 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 440 คน วิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพดวยวิธีการพรรณนา สวนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติพรรณนา และสถิติอนุมานแบบพารามิเตอรหา   
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรซึ่งอยูในรูปแบบจําลองสมการโครงสราง  
  ผลการวิจัยพบวา
  1. ความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชน เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร
ภาคประชาชนสงูเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกภาวะผูนาํของผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน การมสีวนรวม
ของหนวยงานภาครฐัและภาคประชาสงัคมตอเครอืขายองคกรภาคประชาชน และการไดรบัการสนับสนนุจากองคกร
ภาครัฐและเอกชนตามลําดับ 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
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  2. ประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ี             
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง 
  3. คาน้ําหนักหรือคาอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนใน  
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเครือขาย มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาไดแก               
การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกรภาคประชาชน ความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาค
ประชาชน และการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน โดยปจจัยทั้ง 4 เปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ในทิศทางบวกตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีคาอิทธิพลที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทากับ 0.83 0.61 0.56 และ 0.36           
ตามลําดับ
  4.  ผลการศึกษาสภาพปญหาของเครือขายองคกรภาคประชาชนพบวา   เครือขายองคกรภาคประชาชน    
ยังขาดแคลนผูบริหารเครือขายท่ีมีความเขมแข็งและปจจัยดานงบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย 
สวนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนนั้น ตองใหความสําคัญตอการมีสวนรวม            
ของประชาชนในพื้นท่ีเปนสําคัญโดยเครือขายองคกรตองสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี          
มีการพัฒนาแกนนําเครือขาย ดํารงไวซึ่งความเปนเครือขายและกระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด         
เนนการพึ่งพาตนเองเปนหลัก และมีการประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยูตลอดเวลา

คําสําคัญ
  เครือขายองคกรภาคประชาชน   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   ภาคเหนือตอนบน  ประเทศไทย

Abstract
  The objectives of this study were 1) To study condition of the factors that affecting  the efficiency 
of the private organization networks in preventing and solving drug problems, 2) To study the efficiency 
of the private organization networks, 3) To study the weight of casual factors that affected the efficiency 
of the private organization networks, 4) To study the problems and the ways to increase the effectiveness 
of the private organization networks in preventing and solving drug problems in the Upper Northern Region 
of Thailand. The research methodology used a mixture of qualitative and quantitative research. The first 
phase is Qualitative Research Technique, use focus groups technique, data field and observational record 
as tools in collecting information from the key informant who involved with the private organizations in the 
North 22 networks, with a total number of 60 cases. The second phase is the Quantitative Research 
Techniques, use questionnaires to collect data from a population of 3 groups as the following; 110 network 
executives, 110 officers (public and private organizations) and 220 people, total number is 440 people. 
The Qualitative Research analyzed by descriptive approach, Quantitative Research analyzed by descriptive 
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statistics and parametric inference statistics. The Structural Equation Modeling: SEM was used for the 
relations of casual factors variable.
  The Results were as follow.
  1. The strength of the private organization networks was the first factor that affected at high level 
and followed by the executives' leadership of the private organizations networks, the participation of 
government and society organizations to the private organizations networks and the supporting from the 
government and private sectors.
  2. The efficiency of the private organization networks in preventing and solving drug problems 
was in moderate level.
  3. The weight of casual factors that affected the efficiency of the private organization networks in 
preventing and solving drug problems found that the executives' leadership was the most influential      
factor followed by the participation of society organizations to the private organizations networks, the 
straightness of the private organization networks and the supporting from the government and private 
sectors. In addition, the 4 factors were the causal factors positively influencing the efficiency of the  private 
organization networks in preventing and solving drug problems and the statistically significant level was 
at 0.05. The following results were the causal factors that affected to the efficiency of the private organization 
networks in preventing and solving drug problems at 0.83, 0.61, 0.56 and 0.36, respectively.
  4. The study of the problems of the private organization networks found that, the lack of the strong 
networks executive and the budget for the operation of the private organization networks .The ways to 
increase the efficiency of the private organization networks must be focused on the participation of the 
people in every area.  The Development of network leaders should have to be developed in order to 
maintain the networks. The preventing and solving drug problems processes have to be focused on the 
self reliance and be coordinated with the government and private sectors all the time.

Keywords   
  The Private Organization Networks,   Preventing and Solving Drug Problems,   Upper Northern Region, 
Thailand.

บทนํา
  ปญหายาเสพติดไดกลายเปนปญหาวิกฤติสาํคัญของประชาคมโลก โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยนัน้ ปญหา
นี้ไดขยายตัวอยางรวดเร็วและมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความม่ันคงของชาติ ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ความสัมพันธระหวางประเทศ และคุณภาพของประชากร สถานการณยาเสพติดในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง         
ความตองการฤทธ์ิยาไปในกลุมของยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท (Amphetamine Type Stimulant: ATS)   
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ซึง่มีโครงสรางของปญหาท่ีซบัซอนกวาปญหาตัวยาเสพติดในอดตีไมวาจะเปนฝน เฮโรอีน หรือกัญชา และมีการแพร
ระบาดลงไปถึงระดับหมูบานและชมุชนซึง่เปนรากฐานสาํคญัของสังคมปญหาดังกลาวจะเปนตวัทาํลายมนษุยซึง่เปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศและจะสงผลใหสังคมลมสลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศและเปน       
ตัวบอนทําลายความมั่นคงของชาติในที่สุด (สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 2545)
  รฐับาลทีผ่านมาไดใชทัง้มาตรการดานการปองกนัและปราบปรามควบคูกนัไป กรอบนโยบายของรฐับาลใน
การแกไขปญหายาเสพติด มีการพัฒนามาอยางตอเน่ืองจนเกิดเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะในสมัยท่ีรัฐบาล 
ประกาศชัดเจนในการทําสงครามกับปญหายาเสพติด โดยนํายุทธศาสตรพลังแผนดินมาใช จนเกิดรูปธรรมของ         
การแกไขปญหายาเสพติดหลายเร่ือง แตดวยสภาพปญหาที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และเครือขายผูคา ผูขาย          
มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  แตรัฐบาลยังคงเปนศูนยกลางการแกปญหา โดยใหนํ้าหนักมาตรการปราบปราม
เปนหลัก ทําใหการแกไขปญหายาเสพติดยังไมไดผลเทาที่ควร (มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย, 2552)
  ตอมารัฐบาลไดปรับกรอบการแกปญหาโดยเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการแกไขปญหา
ยาเสพติด มากขึ้น ชุมชน จึงเปนกลไกสําคัญและอาจถือเปนจุดชี้ขาดของการทําสงครามกับยาเสพติด   โดยรัฐยังคง
ยึดหลักการ “ผูเสพ คือ ผูปวยที่ตองไดรับการรักษา สวนผูคา คือผูที่ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม”  ในแนว
ความคดิชุมชนเขมแข็ง มจีดุเนนอยูทีก่ารสรางองคกรประชาชนใหเขมแข็ง ไมใชการปลกุระดมจดัต้ังองคกรประชาชน 
โดยใชแนวคิดการทํางานแบบผสมผสาน หัวใจสําคัญคือชุมชนเปนผูลงมือกระทําเอง (Community Action)             
(ฉลอง โชติกะคาม, 2538) โดยใชกลยุทธ 3 ประการเขาไปเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน  คอื 1)การปลูกจิตสํานึก
สาธารณะ (Public Consciousness) 2)  การสรางความเขมแขง็ (Empowerment) โดยการรวมพลังจดัตัง้เปนองคกร
ภาคประชาชนหรือองคกรชุมชน และ 3)การใชกระแสชุมชนเปนแรงผลักดัน (Drive) เพ่ือปลุกจิตสํานึกของสังคม   
(ฉัตรทิพย นาถสุภา และ  พรพิไล    เลิศวิชา, 2537)  อยางไรก็ตามการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนมิติหนึ่ง
ในการพฒันาสังคมและแนวคิดทีน่าสนใจคอืการแกปญหาสังคมในลักษณะเปนองครวมพรอมกนั คอืทัง้ดานเศรษฐกิจ 
จติใจ  สงัคม  วฒันธรรม สิง่แวดลอม และการเมือง หรอืทีเ่รียกวา Holistic Human Development  โดยใชยทุธศาสตร
การสรางพลังทางสังคม ทั้งในรูปชุมชน  ประชาคมและความรวมมือ เปนภาคีระหวางฝายตาง ๆ พลังชนิดน้ี                  
ทรงอานุภาพสูงสุด  เรียกวา “พลังงานทางสังคม” (Social  Energy) หรือ “ทุนทางสังคม” (Social  Capital ) พลังงาน
ทางสังคมนี้เกิดจากพลัง 3 ประการเขามาผนวกกันคือ  พลังทางศีลธรรม  พลังแหงการเรียนรูรวมกัน  และพลังแหง

การจดัการ ( ประเวศ   วะส,ี ชยัอนนัต สมทุวณชิ,  เอนก เหลาธรรมทศัน, ธรียทุธ บญุมี ,ชชูยั ศภุวงศ, ยวุด ีคาดการณไกล, 
2539)
  ในการพัฒนาทุก ๆ ดานไมอาจละเลยแนวคิดประชาสังคมได นั่นคือ การท่ีคนในสังคมซ่ึงมีจิตสํานึก         
(Civic Consciousness) รวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เปนหุนสวนกัน (Partnership) ในการกระทําบางอยาง 
ท้ังนี้ดวยความรักและความเอื้ออาทรตอกันภายใตระบบการจัดการใหเกิดความรูสึกรวมกันเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ประชาสังคมจะกอใหเกิด “อํานาจท่ีสาม” นอกเหนือจากอํานาจรัฐ และอํานาจท่ีสามนี้ไมตองการคนจํานวนมาก      
แตตองมีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายยอย ๆ (Civic Network) และสามารถส่ือสารกันไดแลวเกิดเปนองคกร 
(Civic Organization) ขึ้น (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2542) 
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  สภาความม่ันคงแหงชาติถือวาปญหายาเสพติดเปน 1 ใน 3 ของภัยรายแรงท่ีคุกคามประเทศไทยอยูใน
ปจจุบันนี้ สาเหตุของการติดยาเสพติดนั้นมีหลายปจจัยรวมกัน ไดแก สาเหตุทางชีวะรางกาย (Biological Factor) 
ทางจิตใจ (Psychological Factor) และทางสังคม (Sociological Factor) เปนปจจัยสงเสริมซึ่งกันและกัน รวมเรียก
วาเปนผลของชีวะ-จิต-สังคม (Bio-Psycho-Social Factor) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมมือกันแกไขปญหา          
ยาเสพติดภายใตยุทธศาสตรพลังแผนดิน รัฐไดหาแนวทางในการสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชนดวยการ     
สงเสริมการจัดตั้งกลุมและตั้งองคกรประชาชนโดยใหมีการรวมตัวกันอยางมีระบบและมีสวนรวมในการกําหนด         
กฎเกณฑ ตลอดจนการจัดตั้งเปนองคกรที่เรียกวาองคกรชุมชนหรือองคกรภาคประชาชน เพื่อใหสามารถสกัดกั้น    
การแพรระบาดของยาเสพติดไดในวงกวางโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด รเิริม่ คนหาปญหา 
การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและการรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง             
โดยสงเสริมให  ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนจากปญหายาเสพติดไดรวมตัวกันเปนเครือขายองคกร        
ภาคประชาชนเพ่ือรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง และมีการประสานขอรับ        
ความชวยเหลือสนบัสนนุการแกไขปญหาในสวนท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชนเอง จนสามารถแกไขปญหายาเสพติด
ไดในระดับหนึ่ง (มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย,2552)  เชนเครือขายพัฒนาและแกไขปญหายาเสพติดตําบลเขื่อนผาก 
อาํเภอพราว จงัหวัดเชยีงใหม จดัโครงการอบรมบาํบดัรกัษาฟนฟสูมรรถภาพผูเสพผูตดิยาเสพตดิในพ้ืนทีต่าํบลเข่ือนผาก 
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 50 คน เปนเด็กและเยาวชนในและนอกสถานศึกษา          
ที่อายุไมเกิน 25 ป เขารับการฝกอบรม ผลการปฏิบัติทําใหเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ สามารถนําตัวออกจาก
วงจรยาเสพติดได ไมตกเปนทาสของยาเสพติดอีกตอไป นับเปนความสําเร็จอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสนองนโยบาย
ของรัฐโดยรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีหมูบานและตาํบลของตนเองไดอกีดวย จากผลการดาํเนิน
งานดังกลาวขางตน จึงเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวา เครือขายองคกรภาคประชาชนนั้น มีประสิทธิภาพตอการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีไดในระดับหน่ึง ตามยุทธศาสตรพลังแผนดินซ่ึงใหความสําคัญกับพลังมวลชน    
เปนปจจยัสาํคญัในการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด หากองคกรภาคประชาชนในพ้ืนทีม่กีารรวมตัวกันและมคีวามเช่ือมโยง
กนัเปนเครอืขาย (Network) แลว การทํางานกจ็ะเกดิประสทิธภิาพย่ิงข้ึน และตัง้แตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยจาํนวน 8 จงัหวดั ไดแก เชยีงใหม เชยีงราย  ลาํพูน ลาํปาง  แพร นาน พะเยา และ แมฮองสอน 
มีจํานวนเครือขายองคกรภาคประชาชนในระดับจังหวัด จํานวน 9 เครือขายหลัก จํานวน 67 เครือขายยอยหรือ        
เครือขายระดับพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ 1,195 หมูบาน/ชุมชน จํานวน  4 กลุม เยาวชน จํานวน  12 คริสตจักร 
15 วัด  รวมทั้งสิ้น 76 เครือขาย มีเครือขายที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ ภาค 5 ภายใตงบเงนิอดุหนนุเพือ่การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด  เพ่ือหนนุเสริมการทาํงานของเครอืขาย
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้น 64 เครือขาย จึงเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษา
วาอะไรเปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหเครอืขายองคกรภาคประชาชนสามารถปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ที่
ไดดวยตนเอง ผลการศึกษาจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการนําไปขยายผลในพ้ืนท่ีอื่น ๆ  ของประเทศ อันจะกอใหเกิด
ประโยชนทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และอาจสามารถนําไปปรับใชในประเทศอื่น ๆ ไดอีกดวย  
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วัตถุประสงค
  1.  เพ่ือศึกษาสภาพปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  3. เพื่อศึกษาถึงคานํ้าหนักของแตละปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร
ภาคประชาชน 
  4. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนใน                
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

(
)  

   
  

 



186
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

วิธีการวิจัย
  การวิจัยนี้ ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
  1. ระยะแรก เปนการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือนําผลการวิจยัไปประกอบการวเิคราะห
และอธิบายประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาค
เหนือตอนบนของประเทศไทยและนําผลการวิจัยมาประกอบการสังเคราะห หาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 4  ดังนี้
      1.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร เก็บขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญท่ีเคยมีความเก่ียวของกับ   
เครือขายองคกรภาคประชาชน ในพื้นที่ 22 เครือขายจํานวน 60 คน
    2) กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยวิธีบอลหิมะ (Snowball Sampling) คือการสัมภาษณ                
กลุมศึกษาในแตละประเด็นไปเรื่อย ๆ จนไดรับขอมูลที่เปนเนื้อหาสําคัญ จํานวน 60 คน จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม   
คือ กลุมผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน กลุมเจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี (สุชาติ         
ประสิทธิรัฐสินธุ, 2549) 
   1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
             ใชแบบบันทึกขอมูลภาคสนาม (Field Notes) บันทึกการสนทนา โดยมีเคาโครงการสนทนา               
ที่กําหนดประเด็นสนทนาไว 10 ประเด็น ครอบคลุมตัวแปรประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน ตัวแปร
ภาวะผูนําของผูบริหารเครือขาย ตัวแปรความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชน ตัวแปรการสนับสนุนจาก
องคกรภาครฐัและเอกชน และตัวแปรการมสีวนรวมของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกรภาคประชาชน ประกอบ
กับการใชแบบบันทึกการสังเกตในกรณีการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
      1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
             เก็บขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลภาคสนาม บันทึกการสนทนา โดยทีมวิจัยกับกลุมเปาหมาย       
ซึ่งประกอบไปดวยประธานและรองประธานเครือขายองคกรภาคประชาชนกรรมการบริหาร ผูประสานงานเครือขาย 
เหรัญญิกและภาคประชาสังคมจังหวัดและอําเภอในพื้นที่ 22 เครือขาย จํานวน 60 คน และจัดเก็บขอมูลจากการจัด
ทําเวทีประชาคมของผูเก่ียวของกับการดําเนินงานของเครือขายองคกรภาคประชาชนตอตานยาเสพติดในพ้ืนท่ีเครือ
ขายละ 1 เวทีโดยการสนทนากลุม (Focus Group) ในประเด็นสนทนาที่กําหนดไว
   1.4 การวิเคราะหขอมูล
    ทาํการวเิคราะหโดยการนาํผลการสมัภาษณ และการสังเกต แตละประเด็น มาสรปุภาพรวม บรรยาย
เปนขอความเชิงพรรณนา ประกอบเปนเหตุและผลที่เชื่อมโยงกัน
  2. ระยะท่ีสอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือนําผลการวิจัยไปประกอบ                  
การวเิคราะหและอธิบายถงึปจจยัทีค่าดวาจะสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและอธิบายถึงนํ้าหนักของแตละปจจัยที่สงผลหรือมีอิทธิพล      
ตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 3 ดังนี้
   2.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
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    1)  ประชากร  ใชเครือขายองคกรภาคประชาชนเปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)  ซึง่ประชากร
ที่ใชในการวิจัย คือ เครือขายองคกรภาคประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจํานวน 76 เครือขาย          
มีผูใหขอมูล 3 กลุมคือ กลุมผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน จํานวน 374 คนกลุมเจาหนาท่ีภาครัฐและ          
ภาคประชาสังคมในพื้นท่ี จํานวน 367 คน และกลุมประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีรับผิดชอบของเครือขายองคกร       
ภาคประชาชน จํานวน 490 หมูบาน โดยคัดเลือกประชาชนที่ทํากิจกรรมรวมกับเครือขายองคกรภาคประชาชน         
เปนผูแทนหมูบาน ละ 1 คน จํานวน 490 คน 
    2) กลุมตัวอยาง คํานวณตัวอยางดวยวิธีการ 2 วิธีคือ
                    2.1) คาํนวณตัวอยางท่ีระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95 ใชสตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ, 2549)
                   2.2) คาํนวณขนาดตวัอยางเปนรอยละของประชากร คอืถาประชากรมีจาํนวนเปนรอยคาํนวณ
ขนาดตวัอยางประมาณ 15-30 % ของประชากร ถาประชากรมจีาํนวนเปนพัน คาํนวณขนาดตวัอยางประมาณ 10-15 % 
ของประชากร และหากประชากรมีจํานวนเปนหม่ืน คํานวณขนาดตัวอยางประมาณ   5-10 % ของประชากร          
(สุรศักดิ์ หลาบมาลา อางใน ศิริลักษณ สุวรรณวงศ, 2538 ) ไดขนาดตัวอยางรอยละ 30 ของประชากรดังนี้ 
      (1) เครือขายองคกรภาคประชาชน จํานวน 22 เครือขาย  
                (2)  กลุมผูบรหิารเครอืขาย จาํนวน 374 คน คาํนวณรอยละ 30 ได 112.20 คน คดิเปน 110 คน 
              (3) กลุมเจาหนาที่ภาครัฐและภาคประชาสังคม มีจํานวน 367 คน คํานวณรอยละ 30 ได 
110.10 คน คิดเปน 110 คน 
             (4) กลุมประชาชนในพื้นที่ 490 หมูบาน ๆ  ละ 1 คน เปนตัวแทน คํานวณตัวอยางที่ระดับ
ความเชือ่มัน่รอยละ 95 ใชสตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สชุาต ิประสทิธริฐัสนิธุ) ไดกลุมตวัอยางประชาชน 
220 คน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเปนแนวทางที่ชัดเจนจึงกําหนดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 440 คน 
     2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คอื แบบสอบถาม ทีผู่วจิัยสรางข้ึนจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฏี และการตกผลึกจากการวิจัยเชิงคุณภาพ  จํานวน 1 ชุด ใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม เปนแบบ
ประเมินคา มี 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert มี 5 ตัวเลือก คือระดับมากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 
ไมมี  นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามไปใหผูทรง

คุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC)             
ผลการคํานวณคา IOC ของแบบสอบถามไดคาเทากับ 0.90 ถือวาแบบสอบถามมีความสมบูรณดานเนื้อหา จากนั้น
นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเกิดความสมบูรณแลวนําแบบสอบถามไปทดลอง
สอบถาม (Try Out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผลการคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน ของแบบสอบถาม พบวา              
คาสมัประสทิธ์ิความเชือ่มัน่ในภาพรวม เทากบั 0.981 แสดงวาแบบสอบถามชดุนีม้คีวามเชือ่ม่ันไดสงูมาก ความเชือ่ม่ัน
ที่ใชในการวัดตัวแปรโดยสามารถแยกแตละตอน พบวา  ตอนที่ 2 มีคาเทากับ 0.979 ตอนที่ 3 มีคาเทากับ 0.944   
ตอนที่ 4 มีคาเทากับ 0.916 ตอนที่ 5 มีคาเทากับ 0.955  และตอนที่ 6 มีคาเทากับ 0.948 โดยแบงแบบสอบถาม    
ออกเปน 7 ตอน ดังนี้
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    ตอนที่ 1 คาํถามเกีย่วกบัขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามคอื เพศ อาย ุศาสนา การศึกษา อาชพี 
ตําแหนงในเครือขาย และที่อยูปจจุบัน
            ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน ไดแก 
ประสบการณของผูบริหารเครือขาย การมีมนุษยสัมพันธของผูบริหารเครือขาย และทักษะการส่ือสารของผูบริหาร
เครือขาย
             ตอนท่ี 3 เปนคาํถามเกีย่วกับความเขมแขง็ของเครอืขายองคกรภาคประชาชน ประกอบดวย ความ
เขมแข็งของผูนําและแกนนําเครือขาย ความสัมพันธที่ดีระหวางเครือขาย และความสามารถในการแกไขปญหาภาย
ใตเงื่อนไขที่เอื้อตอการแพรระบาดของยาเสพติด
             ตอนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน ไดแก การนํานโยบาย    
ไปสูภาคปฏิบัติ ความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ           
อยางเหมาะสม การขับเคลื่อนกิจกรรมเครือขายรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน
             ตอนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมตอเครือขาย
องคกรภาคประชาชน คือ ความรูสึกเปนเจาของปญหารวมกันกับเครือขาย การดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย และ 
การรับผิดและรับชอบรวมกับเครือขาย
             ตอนที่ 6  เปนคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย ปญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมได การเพ่ิมข้ึนหรือการขยายตัวของ
เครือขาย การประสานความรวมมือระหวางเครือขายภาคประชาชนกับองคกรภาครฐัและเอกชน และเครอืขายองคกร
ภาคประชาชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนและพึ่งตนเองได
           ตอนท่ี 7 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเสนอความคิด
เห็นตอแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติของเครือขายเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
   2.3 การวิเคราะหขอมูล
               การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ไดแก  คาความถี่ (Frequency)     
และคารอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา 
อาชีพ ตําแหนงในเครือขายองคกรภาคประชาชน  และใชสถิติอนุมานแบบมีพารามิเตอร (Parametric Inference 
Statistics) ไดแก  ใชคาสถิติที (t-test statistic) เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ หรือคาอิทธิพล        
เชิงสาเหตุในสมการโครงสราง ตลอดจนทดสอบนัยสําคัญของนํ้าหนักปจจัยในการวิเคราะหองคประกอบและ              
ใชเทคนิค ความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ในสมการโครงสราง

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
   1.1 สภาพปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย
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(Mean)  

(std.deviation) 

 
( ) 

1.  3.69 .80  
2.  3.73 .79  
3.  3.55 .78  
4. 

 
3.61 .76  

  3.65 .78  

ตารางที่ 1 

ปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน ในการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยจําแนกตามตัวแปร

  
(Mean) 

  

 
( ) 

1.   3.14 .86  
2.   3.5 .76  
3. 

  
3.62 .80  

4.   3.60 .85  
 3.47 .82  

     1.2 ประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตารางที่ 2  

องคประกอบของประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน ในพ้ืนที่ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจําแนกตามองคประกอบ 

  1.3 คานํ้าหนักของแตละปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร
ภาคประชาชน
        คาน้ําหนักหรือคาอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน
ในการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยการหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของตัวแปรซึ่งอยูในรูปแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ตามภาพที่ 1 ดังนี้
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  จากภาพ ผลการปรับโมเดลทําใหคาไคสแควรลดลงจาก 473.02 เหลือเพียง 60.61 และคา  P-value             
เพิ่มขึ้นจาก 0.000 เปน  0.073  สงผลใหการทดสอบสมมติฐานยอมรับสมมติฐานหลัก (H

0
: S=   ) แปลวา  ความ

แปรปรวนและความแปรปรวนรวมของโมเดลตามทฤษฎีสอดคลองกับความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของ
ขอมูลเชิงประจักษที่ไดมาจากตัวอยางจากภาพแบบจําลองโมเดลการวิเคราะห แสดงถึงอิทธิพลเชิงสาเหตุ                    
ทางตรงระหวางตัวแปรแฝงภายนอกตอตัวแปรแฝงภายใน และตัวแปรแฝงภายในตอตัวแปรแฝงภายใน จึงแสดง
อิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงและทางออมในรูปแบบตารางดังตารางที่ 3

ภาพที่ 1: แบบจําลองแสดงอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร  

   ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย    

     (โมเดลวิเคราะหสมบูรณ)

ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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ตารางที่ 3   

รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

  

 ( ) 
PARTICIP SUPPORT STRENGTH PERFORM 

(D
E)

  (T
E)

 

 (D
E)

 

(IE
) 

 (T
E)

 

 (D
E)

 

(IE
) 

 (T
E)

 

 (D
E)

 

(IE
) 

 (T
E)

 

 
(LEADERSHIP) 

 
(B) 

0.80 - 0.80 0.32 0.53 0.84 0.39 0.54 0.93 - 0.83 0.83 

  
( t-stat) 

16.78 - 16.78 6.45 10.94 18.68 7.21 10.09 20.53 - 10.4 10.4 

 
(PARTICIPA ) 

 
(B) 

- - - 0.66 - 0.66 - 0.42 0.42 0.37 0.24 0.61 

 
 ( t-stat) 

- - - 11.98 - 11.98 - 9.54 9.54 4.18 4.94 8 

(SUPPORT)  

 
(B) 

- - - - - - 0.64 - 0.64 - 0.36 0.36 

  
( t-stat) 

- - - - - - 11.31 - 11.31 - 5.13 5.13 

(STRENGTH ) 

 
(B) 

- - - - - - - - - 0.56 - 0.56 

 
 ( t-stat) 

- - - - - - - - - 6.1 - 6.1 

 

 : t-stat  1.65   .10 , t-stat  1.96   .05, **P 
.05  t-stat  2.58   .01, ***P .01  

   1.  (t-stat)   
        1.96                

2.  (B)     
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  จากตารางที่  3 ผลการศึกษาคานํ้าหนักอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขาย
องคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดนั้น ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด                
คือ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน รองลงมา คือ ปจจัยดานการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาสงัคมตอเครอืขายองคกรภาคประชาชน   ความเขมแขง็ของเครือขายองคกรภาคประชาชน  และปจจยัทีม่ี  
คาอิทธิพลเชิงสาเหตุ ตํ่าสุด คือ  การสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน  โดยมีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุเทากับ      
0.83,  0.61, 0.56 และ 0.36 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
  2. ผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   สภาพปญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
   ผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา สภาพปญหาโดยท่ัวไปของเครือขายองคกรภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีปญหาคลายคลึงกันในสองประเด็น คือ การขาดแคลนผูนําและแกนนําเครือขายองคกรภาค
ประชาชนทีม่คีวามเขม็แขง็มีความเสยีสละและวิสยัทัศนทีก่าวไกล และยังขาดแคลนงบประมาณท่ีจะนาํไปขับเคล่ือน
กิจกรรมของเครือขายองคกร ซึ่งเปรียบเสมือนนํ้ามันหลอเลี้ยงกิจกรรมองคกร งบประมาณที่ไดรับทําใหแกนนําและ
เครือขายไดมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูกจิกรรมเครอืขายซ่ึงจะทําใหเครือขายองคกรมีความเขมแข็งสามารถพึง่ตนเอง
ไดและ พบวาการจัดการปญหายาเสพติดของเครือขายองคกรภาคประชาชนในพื้นที่นั้นเครือขายองคกรจะมี
ประสิทธภิาพมากขึน้หรอืจะประสบผลสาํเร็จมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกบัการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนทีเ่ปนสาํคญั 
เครอืขายองคกรจะตองสรางการมสีวนรวมของประชาชนใหเกิดข้ึนในทกุพ้ืนที ่และตองดาํรงรกัษาความเปนเครือขาย
และกระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไวใหได มีการพัฒนาแกนนําเครือขาย เนนการพ่ึงพาตนเอง          
เปนหลักและมีการประสานเช่ือมโยงกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชนอยูตลอดเวลา มีการติดตามประเมินผลผูที่เขา
รับการบําบัดรักษายาเสพติดอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาอยางแทจริง โดยการประสานกับหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ ภาครัฐตองใหความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายองคกรควบคูไปกับ
การดําเนนิงานของภาครฐัในการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิโดยถอืวา “ภาคประชาสงัคมคอืหนวยงานท่ีทาํงาน
แกไขปญหายาเสพติดแบบพลังคูขนานในแตละระดับควบคูไปกับภาครัฐ”

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีคาคะแนนเรียงตามลําดับ ดังนี้ (ตารางที่ 1) ความเข็มแข็งของเครือขาย
องคกรภาคประชาชน (3.73)  ภาวะผูนาํของผูบรหิารเครือขาย (3.69)  การมสีวนรวมของภาคประชาสงัคมตอเครือขาย 
(3.61) และการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน (3.55) ซึ่งเม่ือแปลผลทางสถิติแลวมีคาเฉลี่ยอยู       
ในระดับสูงทั้งหมด และตัวชี้วัดภายในความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชนที่มีคาคะแนนสูงสุดไดแก  
ความเขมแข็งของผูนําและแกนนําเครือขายองคกรภาคประชาชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคาน้ําหนักปจจัย               
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลสูงสุดตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขาย
องคกรภาคประชาชน (ตารางที่ 3)
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  2. ประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พบวา              
อยูในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 2) โดยตัวช้ีวัดประสิทธิภาพดานปญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมไดมี       
คาเฉลี่ยตํ่าสุด (3.14) แตเมื่อแปลผลแลวผลสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลาง  จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปญหา
ยาเสพติดเปนปญหาท่ีมีความสลับซับซอนเก่ียวพันกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม และการเมือง ในวงจร         
ยาเสพตดินัน้มีทัง้ผูคา ผูขาย ผูเสพ ผูตดิ ตลอดรวมถงึนายทนุผูอยูเบือ้งหลังการคาในสงัคมหรือชุมชนนัน้ ๆ  การแกไข
ปญหายาเสพติดจึงตองพฒันาเปนองครวมพรอม ๆ  กนั ไป ทัง้ทางดานเศรษฐกิจ จติใจ สงัคม วฒันธรรม  สิง่แวดลอม  
และการเมอืง ซึง่รวมเรยีกวา Holistic Human Development โดยใชยทุธศาสตรการสรางพลงัทางสงัคมของภาคฝีายตาง ๆ  
จึงจะสามารถเอาชนะปญหายาเสพติดหรือสามารถควบคุมปญหายาเสพติดได  ลําพังเพียงเครือขายองคกร               
ภาคประชาชนเพียงอยางเดียวไมสามารถดําเนินการแกปญหาดังกลาวได และความสําเร็จของเครือขายองคกรภาค
ประชาชนในการทาํงานดานยาเสพติดน้ันจะประเมินความสาํเรจ็จากการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนสําคัญไมได
ประเมินจากปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลงหรือสามารถควบคุมไดเพียงอยางเดียว (มูลนิธภิมูิพลังชมุชนไทย, 2552)  
  3. ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชนเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีคาอิทธิพล         
ทางบวกตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนสูงสุด ( 0.83) โดยพบวา  ตัวชี้วัดภายในของภาวะผูนํา
ที่มีนํ้าหนักสูงสุด คือ ผูบริหารเครือขายองคกรตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ (0.93 ) รองลงมา ไดแก ผูบริหารเครือขาย
องคกรตองมีประสบการณ  และมีทักษะการส่ือสาร ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.92  สอดคลองกับ       
การวิจัยเชิงคุณภาพ  ทีพ่บวา ภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายตองเปนผูทีม่ีมนุษยสมัพันธทีด่ี  มีความอดทนเสียสละ
ตอสวนรวม  สามารถสือ่สารไดด ี  เปนนักประสานงานทีด่ ี  เปนผูทีก่ลาไดกลาเสยี  มคีวามคิดริเร่ิม สรางสรรค มวีสิยัทัศน        
และมีประสบการณในการทํางานดานการแกไขปญหายาเสพติดพอสมควร  นอกจากนั้นยังตองมีความสามารถใน
การนําสูง มีความสามารถในการวางแผน  และมีเทคนิคในการทํางานรวมกับผูอื่น เปนตน  และที่สําคัญคือผูนําตอง
ริเริ่ม แสวงหาแนวรวม ขยายความคิด และจัดตั้งองคกรและกลไกในการทํางานได (ประเวศ วะสี, 2541)
  4. ดานการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกรภาคประชาชน เปนปจจัยท่ีคาอิทธิพลเชิง
สาเหตุสูงเปนลําดับ 2  (0.61) โดยพบวาตัวชี้วัดภายในของการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกร
ภาคประชาชน ที่มีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด คือ การดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย (0.91) รองลงมา คือ                 
ความรูสกึเปนเจาของปญหารวมกนักบัเครอืขาย (0.85) และตํา่สดุ คอื การรบัผดิและการรับชอบรวมกนักบัเครอืขาย 
(0.84) ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ Uphoff, Cohen & Goldsmith (1979) ที่กลาวไววา การมีสวนรวม        
ของประชาชนนั้นมีความสําคัญสูงสุด เพราะชาวบานเปนมวลชนพ้ืนฐาน และการเขารวมน้ัน ตองมาจากแรงจูงใจ
ภายใน หากการเขารวมท่ีมาจากปจจัยภายนอกเชนแรงบีบบังคับจากผูมีอํานาจ หรืออิทธิพล แมจะสามารถทําได
สําเร็จ แตก็ไมมีผลผูกพันทางดานจิตใจเพราะไมมีความรูสึกเปนเจาของปญหารวมกันนั่นเอง
   5. ดานความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชน พบวา เปนปจจัยท่ีมีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุสูง           
เปนลําดับ 3 ตอประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (0.56) โดยนํ้าหนักตัวชี้วัดของความเขมแข็ง
ของเครือขายองคกรภาคประชาชน สูงสุด คือ  ความสัมพันธที่ดีระหวางเครือขายองคกรภาคประชาชน (0.92)  รอง
ลงมา คือ ความเขมแข็งของผูนําและแกนนําเครือขายองคกรภาคประชาชน และความสามารถในการแกไขปญหา  
ยาเสพติดภายใตสภาพเง่ือนไขมนีํา้หนักองคประกอบเทากนั คอื  0.87 สอดคลองกับงานวจิยัของ พศิษิฐ  ศรปีระเสรฐิ,   



194
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

ถนดั ใบยา,สปุาณ ีศรใีหญ,อดุม พานชิ และสมุาล ีซยุหาญ (2541) ทีพ่บวาการสรางความเขมแขง็ของชุมชนเปนหวัใจ
สําคัญของการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งจําเปนตองอาศัยกลไกภายในของชุมชนเอง และมีการหนุนเสริมจากกลไก
ภายนอกชมุชนดวย เพือ่เรยีนรูการจัดการกับปญหาในลกัษณะแบบองครวมโดยเงือ่นไขของความสาํเร็จขึน้กบัความ
เปนผูนาํทางความคิด การเปลีย่นแปลงแบบรวมหมู จติสํานึกรวม ความเปนเครือญาติ พืน้ฐานทางวฒันธรรมประเพณี 
และความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานรวมกันของผูคน
อยางหลากหลาย ทีม่กีารตดิตอส่ือสารกัน เช่ือมโยงเปนเครอืขาย จนกอใหเกิดความเขมแขง็ของชุมชน ทัง้น้ีการสราง
เวทีการเรียนรูรวมกนัเพ่ือระดมความคดิเห็นของคนหลากหลายฝายในลักษณะพหุพาคี อยางตอเนือ่งจะทําใหชมุชน
เกิดพลงัการเรียนรูและพลงัในการจดัการ ในขณะเดยีวกนัการกาํหนดมาตรการทางสงัคมเพือ่กดดันกับผูทีข่ายยาเสพ
ติด ทําใหปญหายาเสพติดลดลง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน สถานีอนามัยตําบลเมืองจัง, 2542)  จะเห็นได
วาความเขมแข็งของชุมชนจะเปนรากฐานของความสําเร็จในการแกไขปญหา  ยิ่งเปนปญหายาเสพติดที่เกี่ยวโยงไป
ถงึอิทธิพลมดืของผูคา ผูเสพ และการเขาไปเก่ียวของของเจาหนาท่ีของรฐับางคนดวยแลว ลาํพังเพียงแคผูนาํเขมแขง็
อยางเดียวยังไมเพียงพอ ยงัตองอาศัยความเขมแข็งของชุมชน และพลังของทุกคนในชุมชนดวยดังคํากลาวท่ีวา “ชมุชน
เขมแข็ง องคกรเขมแข็ง” 
  6. การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน  พบวา เปนปจจัยท่ีมีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุตํ่าสุด    
เปนลําดับ 4  ตอประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ( 0.36 )   โดยพบวา ตัวชี้วัดที่มีนํ้าหนักองค
ประกอบสูงสุด ตอการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน  คือ  การนํานโยบายไปสูภาคปฏิบัติ              
ความชัดเจน และความตอเน่ืองของนโยบาย (0.89 ) รองลงมา คือ การขับเคล่ือนกิจกรรมรวมกับองคกรภาครัฐ       
และเอกชน  (0.86 ) และต่ําสดุ คอื การสนบัสนนุงบประมาณ วสัดอุปุกรณ และอืน่ ๆ อยางเหมาะสม (0.68)  นอกจากน้ี   
ผลจากการวจิยัเชงิคณุภาพ พบวา การสนับสนนุจากองคกรภาครัฐและเอกชนนัน้กระทาํไดหลายวธิ ีเชน การมนีโยบาย
ดานยาเสพตดิทีช่ดัเจนตอเน่ืองและมกีารสนบัสนนุดานงบประมาณ เนือ่งจาก เครือขายองคกรภาคประชาชน ทีด่าํเนิน
งานในพื้นที่บางเครือขายไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน แตก็ยังรวมเปนภาคีและ           
ขบัเคลือ่นงานในประเด็นท่ีหลากหลายไมไดเจาะจงในประเด็นดานยาเสพติดโดยตรงแตยงัเช่ือมโยงกบัการเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอยูอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังมีการแลกเปล่ียนขอมูลสถานการณปญหากันอยางสม่ําเสมอ       
ซึง่ถอืไดวาเปนมติขิองการทํางานทีไ่มไดเนนงบประมาณเปนตวัตัง้ “งบประมาณทีไ่ดรบัการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือ
เอกชนน้ันจึงเปรียบเสมือนน้ํามันท่ีหลอเล้ียงกิจกรรมขององคกรใหเครือขายองคกรสามารถขับเคล่ือนกิจกรรม            
ของตนเองตอไปได” (มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย, 2552)

สรุป
  จากผลการวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพบวาผลสัมฤทธ์ิประสิทธิภาพของเครือขายองคกร          
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยูในระดับปานกลาง โดยตัวช้ีวัดประสิทธ์ิภาพภายในดาน
ปญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมไดมีคานํ้าหนักอิทธิพลต่ําสุด (0.51) ซึ่งแสดงวาเครือขายองคกร                
ภาคประชาชนไมประสบผลสําเร็จในดานการทําใหปญหายาเสพติดที่แพรระบาดในพ้ืนที่ลดลงไดเทาที่ควร และ        
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คนพบวาความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชนน้ันตัวชี้วัดภายในที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกความเขมแข็ง    
ของผูนําและแกนนําเครือขาย (3.75) และคานํ้าหนักปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุสูงสุดที่สงผลตอประสิทธิภาพของ  
เครือขายองคกรภาคประชาชนคือปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายองคกร (0.83) ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอ
แนะแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชนไว ดังนี้คือ
  1.  การดําเนินกิจกรรมของเครือขายองคกรภาคประชาชน ตองใหความสําคัญกับผูนําหรือแกนนําซึ่งไดแก
ผูบริหารเครอืขายองคกรและคณะกรรมการเครอืขายองคกรภาคประชาชนโดยมคีณุสมบัตติองเปนผูทีม่มีนุษยสมัพันธ
ในการทํางาน มีความสามารถในการนําหนวยหรือองคกร สามารถโนมนาวจิตใจผูอื่นใหเขารวมกับองคกรได                 
เปนผูมทีักษะในการส่ือสาร มีประสบการณในการทาํงาน ถงึลูกถึงคน ใจถงึพ่ึงได เปนผูที่เสียสละตอสวนรวม กลาได
กลาเสีย มีไหวพริบสติปญญาสามารถแกปญหาภายใตสภาพเงื่อนไขที่เอื้อตอการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
ไดและสามารถสรางความสมัพนัธทีด่รีะหวางเครือขายไดด ีจงึจะสามารถนําพาองคกรไปสูความสําเร็จได  คอื ปญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลงหรือสามารถควบคุมได ประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทําให
เครือขายองคกรมีความเขมแข็งอยางย่ังยืนและสามารถพึ่งตนเองได เมื่อองคกรเขมแข็งประสิทธิภาพในการทํางาน
ก็จะบังเกิดขึ้นตามมา
  2. การจัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชนนั้นตองใหความ สําคัญกับ
ปจจัยที่ใหคานํ้าหนักอิทธิพลเชิงสาเหตุที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรในระดับสูงสุดซึ่งไดแกปจจัย     
ดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขาย (0.83) ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับคน (Man) รองลงมาไดแกการมีสวนรวม
ของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกร ความเขมแข็งของเครือขายองคกรและการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ               
และเอกชนตามลําดับซึ่งสอดคลองกับปจจัยดานความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชนที่ใหความสําคัญ
กับผูนําและแกนนําของเครือขายในลําดับตนเชนกัน

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
  1.  ควรมีหนวยงานที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเครือขายองคกรภาค
ประชาชนอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
  2. การบริหารจัดการเครือขายองคกรภาคประชาชนผูบริหารเครือขายและแกนนํา ตองเนนการสรางการมี
สวนรวมของภาคประชาสังคมในพื้นที่ใหมากขึ้นโดยผานกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน
  3. ตองมีการพัฒนาแกนนําเครือขายและเช่ือมโยงประสาน กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาครัฐ
และเอกชนที่มีงบประมาณสนับสนุนการแกปญหายาเสพติดในพื้นที่ตลอดเวลา
  4. การจัดตั้งเครือขายองคกรภาคประชาชนตองเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ
  5. ในการวจิยัครัง้ตอไปหนวยงานทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐควรนาํผลการวจิยัไปปฏิรปูเครือขาย
องคกรภาคประชาชนที่มีอยูในประเทศทั้งระบบ
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