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ที่ 10
(A STUDY ON RELATIONSHIP OF SELF-DIRECTED LEARNING AND WORKING PERFORMANCES OF COMMUNITY
DEVELOPMENT OFFICERS AT THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTER REGION 10) อาจารยผูควบ
คุมวิทยานิพนธ : อ. ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร และอรสา เนียมศิริ. 183 หนา. ISBN 974-653-857-8
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขต
ที่ 10
2) เพื่อศึกษาผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 3) เพือ่ เปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางานพัฒนาชุมชน สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม การ
ไดรบั การสนับสนุนจากผูนําทอ งถิ่น ระดับความพรอมในการเรียนรูดว ยการนําตนเอง 4) เพื่อ ศึก ษาความสัมพัน ธร ะหวา งตัว
แปรขางตน กับ ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 5) เพื่อศึกษาสมการพยากรณของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน
การวิเคราะหขอ มูล ใชคา เฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใชคา t-test และ ONE WAY ANOVA เพือ่ เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบตั งิ าน
การวิเ คราะห ค วามสัม พันธ ระหว า งระดับความพร อมในการเรี ย นรู ด วยการนําตนเองกั บผลการปฏิ บั ติ งานใช วิธีการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยวิธีของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และใชการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบวิธี Stepwise เพื่อศึกษาสมการพยากรณของผลการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัย พบวา
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 43 ป จบการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญสมรส มีประสบการณ
ทํางาน เฉลีย่ 15 ป พักอาศัยอยูใ นอําเภอเดียวกับสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน แตมภี มู ลิ าํ เนาเดิมอยูต า งจังหวัด สวนใหญไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ
ทองถิน่ ในดานการเขารวมประชุม
2. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
และ เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวาอยูในระดับสูง 2 ดาน คือดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู ดานมีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตน อยูในระดับปานกลาง 6 ดาน ไดแก ดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดานมีความ
คิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง ดานมีความรักในการเรียน ดานมีความคิดสรางสรรค ดานการมองอนาคตในแงดี ดานสามารถใช
ทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา
3. ความพึงพอใจตอการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนอยูใ นระดับสูงทัง้ 4 ดาน ไดแกดา นการสงเสริมศักยภาพผูน าํ
ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมชองชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจ
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4. การวิเคราะหความสัมพันธของผลการปฏิบัติงานกับตัวแปรตาง ๆ พบวา เพศ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การ
นําตนเองโดยรวม ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู ดานมโนคติของตน
เองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง ดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน
และดานมีความรักในการเรียน มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
5. สมการพยากรณผลการปฏิบตั งิ าน พบวามีตวั แปรพยากรณ 3 ตัวแปร คือ ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) ดานความรับผิดชอบตอการเรีย นรูดว ยตนเอง (X9.4) และดา น
การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) โดยตัว แปรทั้ง สามสามารถพยากรณไดรอ ยละ 24.20 ดังสมการ
Yรวม = 2.214+.217 X9.2+ .206 X9.4 +.300 X9.1
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
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The purposes of this research were
1. To study the level of Self-Directed Learning Readiness (SDLR:) among Community Development Officers,
2. To study working performances of Community Development Officers.
3. To Compare working performances among Community Development Officers classified by gender, age,
educational
level, marital status, work experience , residential location, hometowns, local leader’s support and SDLR level.
4. To study the relationship between variables : gender, age, educational level, marital status, work experience , residential
location, hometowns, local leader’s support, SDLR level and working performance of community development officers at
Community Development Officers.
5. To study prediction equation of work performances of community development officers
The statistical methods used for data analysis were mean (x),(S.D), t-test and ANOVA. Statistics used to analyze the
relationship between gender, age, educational level, marital status, work experience , residential location, hometowns, local leader’s
support and SDLR level and working performance are Pearson’s Analysis Coefficient and Stepwise Multiple Regression
Analysis.
The Major findings were as follows:
1. The majority of the sample group are female, average age 43 years old., graduated with bachelor’s degree, married, with
average
work experience of 15 years, They live in the same district where they work. but their hometowns are from other provinces
2.
The level of Self-Directed learning Readiness of Community Development officers at the Community
Development Technical Assistance Center Region 10 is at a high level in 2 aspects namely Openness to Learning Opportunities
and Acceptance of Responsibility for One’s own Learning. At the medium level there are 6 aspects which are Self Concept in
Effective Learning, Initiative and Independence in Learning , Opportunities Concept as an Effective Learner , Love of learning,
Creativity, Positive Orientation of the future and Ability to use basic study skills and problem-solving skills
3. The satisfaction on work performance is at a high level.
4. The correlation between working performance and various variables indicated that gender, self-directed
learning readiness level, openness to learning, self learning and initiated thinking, self learning responsibility; love to learn
related to working performance at a significant level of 0.05. Other variables namely gender, age, educational level, marital
status, work experience, residential location, local leader’s support and self-directed learning readiness level, positive attitude for
future in the Openness to learning Opportunities, Self Concept as an Effective Learner, Initiative and Independence in Learning,
Acceptance of Responsibility for One’s own Learning, Love of learning, Creativity, Positive Orientation of the Future and Ability
to use basic study skills and problem-solving skills future have no relation with working performances
5. The prediction equation of working performance indicated that 3 variables namely : self-directed learning
readiness, self concept as effective learner, self learning responsibility, openness to learning responsibility, Openness to learning
Opportunities can predict the tendency of work performance with 24.20 prediction power,The prediction equation is an follows
ytot = 2.214+.217 x9.2+ .206 x9.4 +.300 x9.1
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หลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ช

หนา
ง
จ
ฉ
ญ
1
1
7
7
8
9
10
11
14
15
15
15
16
18
19
21
24
27
27
30
33

บทที่
2 ความหมายและแนวคิดของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง
องคประกอบของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
แหลงวิทยาการในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
3 วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานที่พัก
อาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10

ซ

หนา
34
40
43
47
48
50
52
53
53
59
63
64
64
65
66
67
68
68
68

71

บทที่

หนา

ตอนที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของผลการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน
สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจาก
ผูนําทองถิ่นระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง
4 ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานที่พัก
อาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ตอนที่ 4 การวิเคราะหสมการพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก แบบสอบถามระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ประวัติผูวิจัย

ฌ

93

133
136
154
155
158
163
164
173
183

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10

11
12

จํานวนประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปด
โอกาสตอการเรียนรู ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 1
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพของเจาหนาที่
ดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นา
ชุมชนเขตที่ 10
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานการมีความคิดริเริ่ม
และเรียนรูไดดวยตนเอง ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เขตที่ 10
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความรัก
ในการเรียน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานมีความคิด
สรางสรรคสรางสรรคของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมองอนาคต
ในแงดี ของในแงดี ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานสามารถ
ใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะแกปญหา
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ดานการ
สงเสริมศักยภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ญ

หนา
64
72
73

75
78

79
81
82
83

84
85

86

ตารางที่
13 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ดานการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชน พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
14
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ดานการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
15 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ดานการ
จัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
16
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 โดยรวม
17
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขต
ที่ 10 ที่มีเพศตางกัน
18
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีอายุตางกัน
19
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
อายุตางกันที่มี
20
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีระดับการศึกษาตางกัน
21
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีระดับการศึกษาตางกัน
22
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ดานการจัดเก็บและประสาน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีระดับการศึกษาตางกัน
23
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีสถานภาพการสมรสที่ตางกัน
ฎ

หนา

88
89

91
92
93
94

95
96

97

98
98

ตารางที่
24 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีสถานภาพการสมรสที่ตางกัน
25
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน
26 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน
27 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่มี
สถานที่พักอาศัยที่ตางกัน
28
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
ภูมิลําเนาเดิมตางกัน
29
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่ไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่นแตกตางกัน
30 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขต
ที่ 10 ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่นตางกัน
31 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการ
เปดโอกาสตอการเรียนรูแตกตางกัน
32 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานดาน
การมโนคติของตนเองในเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพแตกตางกัน
33 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีมโนคติของของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตางกัน
ฏ

หนา

99
101

102
103
104
105

106

107

109

110

ตารางที่
34

35

36

37

38

39

หนา
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมโนคติของตนเอง
ในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ชุมชน
ของเจาหนาที่พัฒนาที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มี
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความคิด
ริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเองที่แตกตางกัน
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเองตางกัน

ฐ

111

112

113

114

115

116

ตารางที่
40

41

42

43

44

45

46

หนา
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกร
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี่
พรอมระดับความในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมีความคิด
ริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ดานการมีนําตนเองในความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมีความคิด
ริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานการมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองแตกตางกัน
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองตางกัน .
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกร
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมีความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
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การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Test) ของผลการปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการดานนําตนเองในมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวย
การนําตนเอง
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมี
ความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง
การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดาน
การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวย
ตนเอง
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความ
รักในการเรียนแตกตางกัน
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความคิด
สรางสรรคแตกตางกัน
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ดานมีความคิดสรางสรรคตางกัน
การทดสอบ (Post Hoc Tests) ของผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและ
ประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ในดานมีความคิดสรางสรรค
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การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมอง
อนาคตในแงดีแตกตางกัน
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ทั้งในภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ดานการมองอนาคตในแงดีตางกัน
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ที่มีความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการ
แกไขปญหาแตกตางกัน
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความพรอมในการเรียน
รูดวยการนําตนเองกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนเขตที่ 10
รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมศักยภาพของ
ผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ในการ
บริหารจัดการชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพของผูนํา
ชุมชนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมกระบวน
การเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนเขตที่ 10
การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เขตที่ 10
รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
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การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและประสาน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนเขตที่ 10
การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงานโดยรวม ของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
การพยากรณผลการปฏิบัติงานโดยรวม ของเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนเขตที่ 10
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) แสดงใหเห็นถึง
ผลการพัฒนาในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมาถึงการพัฒนาที่ขาดสมดุลคือ ระบบเศรษฐกิจ การเมือง
และราชการยังเปนการรวมศูนยอาํ นาจและขาดประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายลาหลังนําไปสูป ญ หาเรือ้ รัง
ของประเทศ คือ การทุจริตประพฤติมชิ อบในวงราชการและในภาคธุรกิจเอกชน คุณภาพการศึกษาของ
คนไทยยังไมกา วหนาเทาทีค่ วร ไมสามารถปรับตัวรูเ ทาทันวิทยาการสมัยใหม ฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของไทยออนแอ ไมเอือ้ ตอการพัฒนานวัตกรรม ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจดอย
ประสิทธิภาพ สงผลใหความสามารถในการแขงขันของไทยลดลง ความเหลือ่ มล้าํ ของรายได ความยากจน
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดสรางความขัดแยงในสังคมมากขึน้ สังคมไทย
ตกอยูในกระแสวัตถุนิยมกอใหเกิดปญหาทางศีลธรรมและปญหาทางสังคมมากขึ้น (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : ข) โลกในยุคปจจุบัน เปนโลกแหง
อนาคตที่มีก ารแขงขัน มีก ารผัน แปรอยางรวดเร็วและตอเนื่องของเทคโนโลยี ดวยพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีทกี่ า วหนา มีระบบสารสนเทศทีท่ นั สมัยสงผลใหทวั่ ทุกประเทศสามารถติดตอสือ่ สารกัน
ไดอยางรวดเร็ว โดยผานอินเตอรเน็ต (Internet) และอิเล็คทรอนิคเมล (Electronic Mail) เปนตน
จนกลาวไดวา เปนยุคของสารสนเทศ (Information Age) หรือสังคมยุคสารสนเทศ (Globalization)
ที่ยน ยอหรือเชื่อมโยงกาละและเทศะ (Time and Space) ใหใกลกันมากขึ้นจนทําใหโลกเล็กลง
แคบลงทําใหกลายเปนหมูบ า นเดียวกัน (ชัยอนันต สมุทรวณิช, อางถึงใน วรนารถ แสงจันทร 2540 : 1)
อัลวิน ทอฟเลอร (2527, อางถึงใน สัน ติมา ศรีสังขสุว รรณ 2540:1) กลาววาความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เปนผลมาจากสติปญ
 ญาของมนุษย ความรูเ ปนแหลงทีม่ าของอํานาจซึง่ มีลกั ษณะ
พิเศษแตกตางจากกําลังความมั่นคงคือเปนสิ่งที่เ มื่อ ใชไปแลวยังคงอยูไมหมดสิ้นไปและสามารถ
สรางเสริมเพิม่ ใหมเปนทรัพยากรทีใ่ ชรว มกันได สามารถสรางเสริมใหมได และใชไดไมมวี ันหมด
นอกจากนี้ ปเตอร ดรักเกอร (2537) ยังไดกลาววาสังคมปจจุบันไดเคลื่อนยายจากสังคมระบบทุน
นิยมไปสูย คุ หลังทุนนิยม(Post-capitalist Society) ซึง่ จะพัฒนาสูส งั คมแหงความรู (Knowledge Society)
โดยปจจัยการผลิตที่สําคัญทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงจากทุนทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานมา
1

2
เปนความรู (Knowledge) ดังนัน้ การทีบ่ คุ ลากรมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค จะเปนการยกระดับบุคลากรขององคกรใหกลายเปนทรัพยากรทีม่ คี วามกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง
จากการเปลีย่ นแปลงดังกลาว ทําใหบคุ คล องคกร ชุมชน สังคมและประเทศ ไดรบั ผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง ประเทศไทยซึง่ เปนสวนหนึง่ ของสังคมโลก
ยอมไดรบั ผลกระทบดังกลาวอยางหลีกเลีย่ งไมได บุคคลจะตองปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงนัน้
และประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ วัฒนธรรม คานิยมและพฤติกรรมของสังคมไทย
ในปจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนแผนทีด่ าํ เนินการ
ตอเนือ่ งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ในดานแนวคิดที่ยึด “คน” เปนศูนยกลาง
การพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวมและใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางระบบการจัดการภายในทีด่ ใี หเกิดขึน้ ในทุกระดับ
อันจะทําใหเกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยยึด “คน” เปนศูนยกลางอยางแทจริง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองปรับแนวคิดใหม ๆ โดยเนนคนเปนเปาหมายหลักของการพัฒนา เนื่องจากคนในสังคมจะเปนผู
กําหนดทิศทางการพัฒนา การพัฒนาประเทศใหเปนไปในทิศทาง ที่ทุกคนปรารถนาขึ้นอยูกับคน
เปนหลัก รัฐบาลมีความเชื่อวาการพัฒนาชุมชนเปนวิธกี ารหนึง่ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะนํามาใชเพือ่ มุง
สงเสริมใหเกิดความรวมมืออยางจริงจังของประชาชนเพือ่ แกปญ หาทีเ่ ผชิญอยู อันจะนําไปสูค วามเปนอยู
ของประชาชนทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นีเ้ พราะการพัฒนาชุมชนนอกจากจะชวยใหชาวบานตระหนักถึงปญหาและ
หาทางแกไขปญหาดวยตนเองแลวยังเปนการระดมทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ นชุมชนมาใชประโยชน
ตอชุมชนอีกดวย และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ การพัฒนาชุมชนจะชวยยกระดับความคิดและจิตใจของประชาชน
ใหสงู ขึน้
กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐบาลที่มีหนาที่ในการพัฒนาชนบท โดย
ทํางานรวมกับคน องคกรชุมชน ผูน าํ ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ดานการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน สงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และ
มาตรการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกร
ชุมชน เพือ่ เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก กรมการพัฒนาชุมชนถือกําเนิดมาพรอมกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบนั กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 กําหนดใหกรมการพัฒนาชุมชนมีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
(กรมการพัฒนาชุมชน 2545 : 4)
1. กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในการพัฒนาชุมชนเพือ่ เสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งของชุมชน

3
2. สงเสริมศักยภาพของประชาชน ผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
เพื่อใหมีสวนรวมและเกิดการรวมกลุมใหสามารถพึ่งตนเองได
3. สงเสริมกระบวนการเรียนรูของประชาชน ผูนําชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน
4. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก
5. พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการวางแผนและการบริหารการพัฒนา
6. วิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน ใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและสภาพพื้นที่
7. ฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน รวมทั้ง
ใหความรวมมือในการฝกอบรมดานการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
8. ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการดําเนินงานตามภารกิจและบทบาทหนาทีด่ งั กลาว กรมฯ มีกลไกหลักทีส่ าํ คัญที่สุด
ในการขับเคลือ่ นใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่ างไวคอื “พัฒนากร”
ซึง่ เปนขาราชการของกรมการพัฒนาชุมชนทีอ่ ยูใ กลชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ และถือไดวา เปนผูน าํ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดในชุมชน ซึ่งหากยอนกลับไปพิจารณาถึงบทบาทหนาทีข่ องพัฒนากร
ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั นัน้ จะเห็นไดวา บทบาทของพัฒนากรไดมกี ารปรับเปลีย่ นเปนระยะ ๆ ตามเงือ่ นไข
ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในชวงเริม่
กอสรางองคกรกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนากรเปนขาราชการเพียงคนเดียวทีส่ ว นราชการเพียงหนวยงาน
เดียวลงไปปฏิบัติงานรวมกับประชาชนในระดับหมูบาน ตําบล โดยไมมีเครื่องมืออันใดทั้งสิน้ ทีจ่ ะ
ไปสรางอํานาจบารมีกบั ชาวบาน ดวยพลังความตัง้ ใจ เสียสละ อดทน และสติปญ
 ญาเพือ่ นําความรู
ความแปลกใหมในการสรางวิถชี วี ติ ใหมใหกบั ชาวบาน พัฒนากรในสมัยเริม่ กอสราง กรมการพัฒนาชุมชน
กลาวไดวา เปนผูร ว มทุกขรว มสุข เปนเพือ่ น เปนทีป่ รึกษา จนกลาวไดวา เมือ่ มีปญ หา หรือความทุกขเกิดขึน้
ชาวบานจะนึกถึงพัฒนากรเปนคนแรก นายพัฒน บุญยรัตพันธ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เคยเปรียบเปรยถึงพัฒนากรไววา พัฒนากรคือศรัทธาเดินได พัฒนากร คือไมเกาหลังของชาวบาน
ซึง่ เปนคําเปรียบเปรยที่ตรงประเด็นที่สุด เพราะพัฒนากรเปรียบเสมือนเสนประสาทสุดทายของทาง
ราชการทีย่ นื่ ไปสัมผัสกับชาวบานแตในสถานการณปจจุบันปญหาที่เกิดขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ ปจจัย
พืน้ ฐานทางสังคมเปลีย่ นแปลงไป นโยบายรัฐบาล การกระจายอํานาจ การปฏิรปู ระบบราชการ ทําให
แนวทางการทํางานของพัฒนากรไดรับผลกระทบในเชิงลบ เพราะมีงบประมาณนอยลง การรวมแรง
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รวมใจของประชาชนลดลง ทรัพยากรในชุมชนถูกทําลายไปมาก ความเจริญของเทคโนโลยีทําให
ชนบทกั บเมือ งไม มีความแตกตางกันในดา นขอมูลขาวสาร ซึ่ งบางจั งหวั ดเปนเขตพื้นที่เมือง
ทั้งจังหวัด เชน ภูเก็ต สมุทรสาคร (กรมการพัฒนาชุมชน 2544 : 21) ดังนั้นกรมการพัฒนาชุมชน
จะดําเนินงาน ใหประสบความสําเร็จและบรรลุตามภารกิจไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับพัฒนากรเปน
สําคัญเพราะพัฒนากรเปรียบเสมือนผูใ หการศึกษาเพือ่ พัฒนา เปรียบเสมือนผูถ า ยทอดความรูภ าคชีวติ
แกประชาชนในชนบททีอ่ ยูน อกระบบโรงเรียน (ปรีดี โชติชว ง และคณะ 2536 : 5) พัฒนากรมีหนาที่
กระตุน ใหประชาชน รูแ ละเขาใจปญหาของตนเองและชุมชน รวมถึงสามารถคิดหาเหตุผลและแนวทาง
แกไขปญหาไดดวยตนเอง โดยพัฒนากรใชวิธีการถายทอดความรูแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ (มงคล ชาวเรือ, อางถึงใน ทิพพรรณ ไชยยูปถัมป 2543 : 1)
ในการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนนัน้ พัฒนากรซึง่ เปนขาราชการระดับอําเภอ มีหนาที่
ออกไปปฏิบัติง านกับประชาชนในหมูบา นเปน สว นใหญ โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนด
ภารกิจหนาทีร่ บั ผิดชอบของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอใหเปนไปตามนโยบายของอําเภอ/กิง่ อําเภอ
จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยใหการสนับสนุน ใหคาํ ปรึกษา
แนะนําในการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับอําเภอ/กิง่ อําเภอ ตําบล หมูบ า น ทัง้ ในดานวิชาการและการปฏิบตั งิ าน ประสานงานและปฏิบตั งิ านรวม
กับหนวยงานอืน่ ทัง้ ภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ผูนําชุมชน
อาสาสมัคร องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน จัดทําศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับ
อําเภอ/กิ่งอําเภอ จัดเก็บและหรือประสานการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน รวบรวมและจัดทํา
แผนงาน/โครงการของอําเภอ/กิ่งอําเภอในสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และใหบริการองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ในการบริหารและดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบขอมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ยังมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ง านธุรการทัว่ ไป งานการเจาหนาที่ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ และปฏิบตั งิ าน
อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
จากหนาทีร่ บั ผิดชอบของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสามารถสรุปไดวา งานทีพ่ ฒ
ั นากร
จะตองปฏิบัติมีดังตอไปนี้
1. การสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
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4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (กรมการพัฒนา
ชุมชน 2545 : 104)
จากลักษณะงาน ภารกิจของพัฒนากรและสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลง จะเห็นไดวา พัฒนากร
มีภาระหนาที่ขอบขายงานกวางขวางและมีภาระงานมาก ดังนั้นพัฒนากรจะต อ งเป น ผู ที่ มีความ
กระตือรือรนทีจ่ ะเรียนรูอ ยูต ลอดเวลาเพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ เพราะการเรียนรู เปนการ
สรางเสถียรภาพใหกับชีวิต การเรียนรูจะชวยใหเกิดการปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรูชวยใหสามารถใชประโยชนจากสถานการณที่เกิดขึ้น การเรียนรูทําให
เกิดปญญาอันเปนเหตุใหเกิดการตัดสินใจในเรือ่ งตางๆ สําหรับอนาคตไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูชีวิตที่ประสบความสําเร็จ ความอยูรอดอยางสรางสรรคของมนุษยในที่สุด
ดังที่ โกวิทย ประวาลพฤกษ (2540 : 18) ทีก่ ลาวไววา สภาพการทํางานในสังคมปจจุบนั ผูท าํ งานตองมี
การเรียนรูอ ยูต ลอดเวลาไมสามารถใชความรูและทักษะที่เรียนมาจนเกษียณซึ่งสอดคลองกับ บัณฑูร
ล่ําซํา (2540:18) ซึ่งมีความเห็นวา การจะไดมาซึง่ ความรูใ หมตอ งมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรูแ ละการ
หาความรูไมใชเปนความรูที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอยางเดียวเพราะเนื้อหาตําราไมไดเปนเนื้อหาสาระ
ที่จะนํามาใชประกอบอาชีพ ทุกวันนี้คนที่เรียนรูต ลอดเวลาจึงจะดํารงอยูไ ดไมวา โลกจะเปลีย่ นแปลง
ไปอยางไร สมบัติ กุสมุ าวลี (2540) ไดกลาวถึงแนวโนมของการแขงขันในยุคตอไปจะเปนการแขงขัน
ดานความรู ภูมิปญญาและวิชาการใหมีประสิทธิภาพและ คุณภาพสําหรับองคกรและสังคม จึงเปน
สิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งองคกรยุคใหมตอ งใหความสําคัญ เพือ่ เตรียมบุคลากรใหมขี ดี ความสามารถ
(Competencies) ทีพ่ รอมตอการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ไดตลอดเวลา การแสวงหาความรูและทักษะนั้น
จะสามารถกระทําไดดวยการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพราะลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนเครื่องมือในการศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรูของมนุษยไมไดหยุดชะงักแคชวงใด ชวงหนึ่งของ
ชีวิตเทานั้น อาทิหลังจากจบการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งแลวและไดรับวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร
แลวเทานั้น แตการเรียนรูของมนุษยยงั คงดําเนินตอไปเรือ่ ย ๆ ตลอดชีวติ ตัง้ แตเกิดจนตาย (วิจิตร
ศรีสะอาน, อางถึงใน สุภมาส ทองใส 2536:7) การเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ถือเปนวิธกี ารเรียนรูท จี่ ะ
ชวยใหบคุ คลสามารถกาวทันตอสังคมในปจจุบนั และผูที่ จ ะเรีย นรูด ว ยการนําตนเองไดดีนั้น ควรมี
คุ ณ ลัก ษณะบางประการที่เ อื้อ ให ส ามารถเรียนรูไ ดดีไดมีผูสนใจศึก ษาคุณลักษณะที่เอื้อตอการ
เรียนรูด ว ยการนําตนเอง คือผลการวิจยั ของ Guglielmino (1977, อางถึงใน ลาวัณย ทองคูณ 2541 :15)
ได ส ร า งแบบวั ด ความพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง (Self-directed Learning Readiness
Scales:SDLRS) โดยพบวาบุคคลที่มีความพรอมที่จะเรียนรูดวยการนําตนเองจะมีลักษณะดังนี้
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to learning Opportunities)
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as an
Effective Learner)
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3. มีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง (Initiative and Independence in Learning)
4. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง ( Acceptance of Responsibility for
One’s own Learning)
5. มีความรักในการเรียน (Love of learning)
6. ความคิดสรางสรรค (Creativity)
7. มองอนาคตในแงดี (Positive Orientation of the Future)
8. สามารถใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (Ability to
use basic study skills and problem-solving skills)
มีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีใ่ ชเครือ่ งมือนีศ้ กึ ษาเกีย่ วกับระดับความพรอมในการเรียนรูด วย
การนําตนเองเชน Guglielmino and Roberts (1992) พบวาความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองและ
สมรรถภาพในการทํางานมีความสัมพันธกันทางบวก วูด (Wood 1996) พบวาผูที่เกิดความทอถอย
ขาดความเชือ่ มัน่ จะมีความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองอยูใ นระดับต่าํ สมคิด อิสระวัฒน (2538)
พบวาคนไทยทีป่ ระสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพของตนเอง มีลกั ษณะการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในปจจุบันยังไมมี
ผูใดไดศึกษาไว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาลักษณะการเรียนรูดว ยการนําตนเองของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
เขตที่ 10 และศึกษาถึงความสัมพันธของระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 เพราะพืน้ ทีใ่ นศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขตที่ 10 มีทั้งพื้นที่เปนชุมชนเมืองและพื้นที่เปนชุมชนชนบท มีความหลากหลายมีความยากงาย
ในการทํางาน กอรปกับผูว จิ ยั เห็นวาเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเปรียบเสมือนผูถายทอดความรูภาคชีวิต
แกประชาชนในชนบทที่อยูนอกระบบโรงเรียน จึงนาจะมีการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง คือ เปนผูมีความคิดริเริ่ม มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการวางแผน
และควบคุมการเรียนรูข องตนเอง มีการฝกฝนและเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งเพือ่ จะไดเปนประโยชนในการ
ศึกษาหาความรูแ ละเทคโนโลยีตา ง ๆ ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพเนือ่ งจากเปนการประหยัดงบประมาณ
และเวลาเปนวิธีที่งายตามสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาและสงเสริม
ลักษณะการเรียนรูด ว ยตนเองของพัฒนากรใหสงู ขึน้ เพือ่ จะไดเปนการพัฒนาตนเองและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทํางานตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เขตที่ 10 โดยอาศัยแบบวัด SDLRS ของ ดร.ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน โดยพิจารณาจากองคประกอบ
ดานตาง ๆ รวม 8 ดาน
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2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขต ที่ 10
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม
การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่ ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส ประสบการณในการทํางาน สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ในเขตที่ 10
5. เพือ่ ศึกษาสมการพยากรณของผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10
ขอคําถามการวิจัย
1. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ในภาพรวมและจําแนกเปนองคประกอบทัง้ 8 ดาน ตามแบบวัดของลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน เปนอยางไร
2. ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 เปนอยางไร
3. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส
ประสบการณในการทํางาน สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองตางกันจะมีผลการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม
4. ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน
สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น ระดับความพรอมในการ
เรียนรูด ว ยการนําตนเองของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนกับผลการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธกนั หรือไม
5. มีตวั แปรใดบางสามารถพยากรณผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10
สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงไดนํามาตั้งเปนสมมุติฐานดังนี้
1. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนในเขตที่ 10 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุน
จากผูนําทองถิ่น ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองตางกันจะมีผลการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน
2. เพศ มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
3. อายุ มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
4. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
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5. สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
6. ประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
7. สถานที่พักอาศัย มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
8. ภูมิลําเนาเดิม มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
9. การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่ มีความสัมพันธกบั ผลการปฏิบตั งิ าน
10. ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงาน
11. ตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการ
ทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น ระดับความพรอม
ในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง สามารถพยากรณผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10
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กรอบความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพศ (X1)
อายุ (X2)
ระดับการศึกษา (X3)
สถานภาพการสมรส (X4)
ประสบการณในการทํางาน (X5)
สถานที่พักอาศัย (X6)
ภูมิลําเนาเดิม (X7)
การไดรับการสนับสนุนจาก
ผูนําทองถิ่น (X8)
9. ระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง (X9)
ประกอบดวย
9.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1)
9.2 มโนคติของตนเองในดานการเปน
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2)
9.3 มีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง
(X9.3)
9.4 มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวย
ตนเอง (X9.4)
9.5 มีความรักในการเรียน (X9.5)
9.6 ความคิดสรางสรรค (X9.6)
9.7 มองอนาคตในแงดี (X9.7)
9.8 สามารถใชทักษะทางการศึกษาหา
ความรูและทักษะการแกปญหา (X9.8)

ตัวแปรตาม
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ( Yรวม)
ประกอบดวย
1. การสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน (Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการ
มีสวนรวมของชุมชน (Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3)
4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4)
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรไดแกพฒ
ั นากรทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของศูนยชว ยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ประกอบดวย 5 จังหวัด (ไดแก จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และอางทอง) ประชากรทั้งหมด จํานวน 255 คน
กลุม ตัวอยาง ไดจากการสุม ตัวอยางอยางงาย ไดจาํ นวนกลุม ตัวอยาง จํานวน 203 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาการเรียนรูด ว ยการนําตนเองกับผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
เขตที่ 10 ซึ่งจําแนก ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และระดับความพรอมในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพการสมรส
5. ประสบการณในการทํางาน
6. สถานที่พักอาศัย
7. ภูมิลําเนาเดิม
8. การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น
9. ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง วัดไดจากคะแนนที่ไดจาก
การตอบแบบวัด SDLRS ของกลุมตัวอยาง ซึ่งแบงคะแนนออกไดเปนแตละองคประกอบรวม 8
ดาน ไดแก
9.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู
9.2 มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
9.3 มีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง
9.4 มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน
9.5 มีความรักในการเรียน
9.6 มีความคิดสรางสรรค
9.7 มองอนาคตในแงดี
9.8 สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา
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ตัวแปรตาม ไดแก ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ในดาน
ตาง ๆ 4 ดาน ดังนี้
1. การสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
1. การเรียนรูด ว ยการนําตนเอง (Self-directed Learning) หมายถึง กระบวนการทีผ่ เู รียน
มีความคิดริเริม่ ดวยตนเองโดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอ นื่ หรือไมกไ็ ด ผูเ รียนจะวินจิ ฉัยความตองการ
ในการเรียนรูดวยตนเอง กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แสวงหาแหลงทรัพยากรสําหรับการเรียนรู
เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
2. อายุ หมายถึง อายุปจจุบันของพัฒนากรที่เปนกลุมตัวอยางโดยอาศัยอายุเต็มป
เศษของเดือนตัดทิ้ง
3. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะพัฒนากรหมายถึง ระยะเวลาคิดเปนจํานวนป
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ในฐานะพัฒนากรที่รับผิดชอบประจําตําบล
4. สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพการครองชีวิตครอบครัว ของพัฒนากร
ที่เปนกลุมเปาหมาย จําแนกเปน 3 กลุม คือ โสด สมรส หมาย
5. ที่พักอาศัย หมายถึง ถิ่นที่อยูอันเปนหลักแหลงของพัฒนากรที่เปนกลุมตัวอยาง
จําแนกเปน 2 กลุม อยูในเขตอําเภอเดียวกับอําเภอที่ปฏิบัติงาน อยูนอกเขตอําเภอที่ปฏิบัติงาน
6. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดของพัฒนากรที่เปนกลุม
ตัวอยางทีไ่ ดรบั จากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน จําแนกเปน 3 กลุม คือ ต่าํ กวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี
7. ภูมิลําเนาเดิม หมายถึง จังหวัดที่พัฒนากรอยูเดิมตามภาคตาง ๆ กอนที่จะมา
ปฏิบัติงานในจังหวัดที่ตนปฏิบัติงานในปจจุบัน
8. การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น หมายถึงลักษณะของการที่พัฒนากร
ไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น โดยเฉพาะ อบต. กํานัน ผูใหญบาน ในดานวัสดุอุปกรณ
การเงิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนทั้งในดานการรวมคิด รวมตัดสินใจและ
รวมดําเนินการ รวมทั้งการแกไขปญหาอุปสรรคในงานพัฒนาชุมชน
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9. ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง คาคะแนนที่แสดง
ระดั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ มี ลั ก ษณะที่ เ อื้ อต อ การเรี ย นรู ด ว ยการนําตนเองโดยมี ลั ก ษณะที่ สําคั ญ
ทั้ง 8 ดาน คือ
9.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to learning Opportunities) คือ ผูที่รกั
การเรียนรูอยูเสมอตลอดเวลา ไมเคยเบื่อการเรียนถาเปนสิ่งที่ตนสนใจ แมจะยากเย็นเพียงใดก็ตาม
ตองการเพิ่มเวลาเรียนในแตละวันใหมากขึ้น เพราะมีหลายสิ่งที่ตองการเรียนรูและรูวาตนเอง
ตองการเรียนรูเพิ่มในสิ่งใดอีก มีความสนุกสนานในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
ชอบสถานการณการเรียนที่มีการทาทาย ยิ่งเรียนรูมากยิ่งรูสึกวาโลกนี้นาตื่นเตน เปนผูรับผิดชอบ
ตอการเรียนของตน เชือ่ วาไมมวี นั ทีจ่ ะแกเกินไปทีจ่ ะเรียนรูส งิ่ ใหม ๆ ถือวาการเรียนรูเ ปนเครือ่ งมือ
ในการดําเนินชีวิต
9.2 มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Self Concept as
an Effective Learner) คือ เปนผูที่มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ อยางมากและสามารถ
บังคับตนเองใหกระทําในสิง่ ทีค่ ดิ วาควรจะทํา แสดงถึงความรับผิดชอบการเรียนรูอ ยางแทจริง ดังนัน้
เมื่อตนเองตองการเรียนรูสิ่งใดก็ตามจะหาทางเรียนรูใหได โดยรูจักเลือกวิธีการเรียนรูแบบตาง ๆ
เพื่อจะไดเปนคนที่มีคุณภาพ มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ จึงมีความชื่นชม
บุคคลที่ใฝเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ และมองวาบุคคลนั้นมีความเปนผูนํา การเรียนรูเปนเรื่องสนุก
สนาน ชอบคนหาคําตอบของคําถามตาง ๆ
9.3 มีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and Independence)
คือเปนผูที่สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองไดดี สามารถคิดคนวิธีการเรียนรูไดหลายแบบสําหรับ
การเรียนรูห วั ขอใหม ๆ และมีวธิ กี ารเขาถึงสิง่ ทีต่ อ งการเรียนรูไ ดดี มีทกั ษะการฟง การอาน การเขียน
การจํา และเห็นวาปญหาเปนสิ่งทาทายที่สําคัญคือมีความสามารถในการคิดคนวิธีการแปลก ๆ
ใหม ๆ ที่จะทําสิ่งตาง ๆ มักเปนผูนํากลุมในการเรียนรูจึงทําใหปหนึ่ง ๆ สามารถเรียนสิ่งใหม ๆ
ไดมากมาย และเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตนเอง
9.4 มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ( Acceptance of Responsibility
for One’s own learning) คือ เปนผูส ามารถบอกไดวา ตนเองเรียนไดดเี พียงใดมีความพยายามเชือ่ มโยง
สิ่งที่กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ตั้งไว รักความกาวหนา ใฝสรางอนาคตมักใหความสําคัญ
ในการเรียนรูเปนอันดับแรก
9.5 มีความรักในการเรียน (Love of Learning) คือ เปนผูท ชี่ อบแกปญ
 หาทีม่ คี าํ ตอบ
ถูกตองมากกวา 1 คําตอบ มีความคิดวาหองสมุดเปนสถานทีท่ มี่ คี วามสําคัญตอการศึกษา ถาตัดสินใจ
จะเรียนสิง่ หนึง่ สิง่ ใดสามารถหาเวลาเรียนไดเสมอไมวา จะมีภารกิจยุง ยากเพียงใดก็ตาม เพราะมีความ
สนใจในการเรียนรูเปนพิเศษ ชอบศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา
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9.6 ความคิดสรางสรรค (Creative) คือ ผูเรียนรูจักตนเองดีวาตองการเรียนอะไร
ในการเรียนไมจําเปนตองใหผูสอนบอกทุกสิ่งทุกอยาง เขาใจบทบาทของตนเองไดดีวาตนเปนใคร
อยูในฐานะอะไร และกําลังทําอะไร ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไรและ
จะเรียนอยางไร ชอบทดลองเรียนสิ่งใหม ชอบสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ
9.7 มองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the Future) คือเปนผูท มี่ ลี กั ษณะยอมรับ
ในความผิดพลาดของตนเอง เห็นความสําคัญของการเรียนรู และเห็นวาคะแนนจากการสอบไมใช
ประเด็นสําคัญ แตความเขาใจเรือ่ งทีศ่ กึ ษามีความสําคัญมากกวา ไมมปี ญ
 หาในการทําความเขาใจในสิ่ง
ที่อานเพราะถาไมเขาใจสิ่งใดจะไมปลอยทิ้งไวจะตองคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ ใหเขาใจจนได
จึงสามารถนําแนวความคิดที่ดีไปปฏิบัติใหเกิดผลดีได
9.8 สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (Ability to
use basic study skills and problem-solving skills ) คือ เปนผูที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเองเกือบ
ทุกเรื่องที่ตองการเรียน เพราะทราบแหลงขอมูลที่ตองการคนหา ชอบทํางานตามลําพัง และชอบ
ทดลองนําวิธีการเรียนรูแบบใหม ๆ เขามาใชในการเรียน
10. เจาหนาที่พัฒ นาชุมชนเขตที่ 10 หมายถึง พัฒนากรซึ่งปฏิบัติง านในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และอางทองในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของศูนยชว ยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 10
11. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของพัฒนากรตอผลงานของตนเอง
ซึ่งความพึงพอใจนั้นหมายถึง ความพอใจในการใหบริการประชาชน องคกรชุมชน ผูนําทองถิ่น
และกลุมตาง ๆ โดยพิจารณาจากการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ความรวดเร็ว ตรงตอเวลา
การบริการอยางเพียงพอตอเนื่อง มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ โดยผลการปฏิบัติงานกอใหเกิด
ความพอใจแกตัวผูปฏิบัติงานเอง และผูร บั บริการคือประชาชน มีการใชวสั ดุ อุปกรณ เงิน คน
เทคโนโลยีอยางประหยัดและคุม คาทีส่ ดุ ซึ่งประกอบดวยงานตาง ๆ ดังนี้
11.1 การสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน ประกอบดวย งานการประสานงานกับกลุม องคกรเพื่อดําเนินกิจกรรม
รวมกันเปนเครือขายธุรกิจชุมชน การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
ในการพัฒนาตนเองและการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะเครือขาย การสงเสริมใหผนู าํ สตรี องคกรสตรี
มีบทบาทในกิจกรรมทางการเมืองในระดับตาง ๆ
11.2 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนประกอบดวย
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนในการพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธอันดีของคนในชุมชน การใหความรูในเรื่องกิจกรรมการบริหารจัดการกลุม/
องคกรชุมชน การสงเสริมให อบต. กลุม องคกรตาง ๆ ในชุมชนจัดทําแผนงานโครงการในการ
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แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และการใหความรูใ นการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
11.3 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวยงานการสงเสริมการตลาด การพัฒนา
กลุมอาชีพ กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพรอมสงเสริมและพัฒนากองทุนพัฒนาชุมชนใหมีความ
เปนเอกภาพและประสิทธิภาพ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
11.4 การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน ประกอบดวย
การจัดเก็บ การประสานการจัดเก็บ การสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูล การตรวจสอบ ความถูกตอง
การติดตามงานพัฒนาชุมชนโดยใชขอมูลเปนแนวทางในการติดตาม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ จะเปนขอมูลเบือ้ งตนในการพัฒนาคุณลักษณะ การเรียนรูด ว ยการ
นําตนเองของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน ใหสามารถเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของพัฒนากร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การเรียนรูดวยการนําตนเองกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาคนควาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
โดยนําเสนอในรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แนวคิดการพัฒนาชุมชน
2. แนวคิดการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
3. ความหมายและแนวคิดของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดการพัฒนาชุมชน
ความหมายของการพัฒนาชุมชน
สหประชาชาติไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชนถือเปนมาตรฐานและใชกันอยาง
แพรหลายคือกระบวนการที่ดาํ เนินไปโดยการรวมกําลังของราษฎรกับเจาหนาที่รัฐบาลเพื่อปรับปรุง
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมชุมชนเพื่อผสมผสานชุมชนเหลานั้นเขาเปนชีวิตของชาติและ
ใหราษฏรสามารถชวยเหลือชาติใหเกิดความเจริญอยางเต็มที่
กรมการพัฒนาชุมชนไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชนไววา การพัฒนาชุมชนคือการ
พั ฒ นาความรูความสามารถของประชาชนในชุมชนเพื่ อให เ กิ ดความเชื่อมั่นในการชวยตัวเอง
เพือ่ นบานและชุมชนใหมมี าตรฐานความเปนอยูด ขี นึ้ โดยการรวมมือกันระหวางประชาชนกับรัฐบาล
การพั ฒนาชุ มชนเปนวิธีการนําเอาบริการของรัฐผนวกเขากับความตองการของประชาชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น (สุวนัย ทองนพ 2523:1)
ดันแฮม (Dunham, อางถึงใน บุศลิน ชางสลัก 2540 : 15 ) ไดใหความหมายของ
การพัฒนาชุมชนไววา หมายถึงการรวมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพความเปนอยูข องชุมชนใหชมุ ชน
มีความเปนปกแผน และดําเนินการไปในแนวทางที่ตนตองการ การทํางานพัฒนาชุมชนในชั้นแรก
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จะตองอาศัยกําลังของราษฎรในชุมชนนั้น ๆ ดวยการชวยตัวเองและรวมมือกันดําเนินงานโดยไดรับ
ความชวยเหลือดานวิชาการจากหนวยงานราชการหรือองคกรอาสาสมัคร
จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการอยางหนึง่ ทีร่ ฐั บาล
นํามาใชเพือ่ เปนการกระตุน ยัว่ ยุและสงเสริมประชาชนในชนบทใหเกิดความคิดริเริม่ และเขารวมมือ
ในการดําเนินงานใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นโดยตองมาจากประชาชนในชุมชนเปนผูคิดริเริ่ม
และแกปญหาของชุมชนเองโดยบุคคลภายนอกเปนเพียงผูใหการสนับสนุน
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนนั้นถือวาพลังสําคัญที่จะบันดาลใหงานบรรลุผลสําเร็จไดนั้นมาจาก
ประชาชนโดยยอมรับวาประชาชนเปนทรัพยากร (Human Resource) ที่มีความสามารถและมีพลัง
ซอนเรนแฝงอยู อันไดแก ความคิด แรงงาน ฝมือและทักษะ พลังเหลานี้หากไดรับการขุดคนและ
นําเอาไปใชใหเกิดประโยชนตอ ชุมชนก็จะสามารถบันดาลความสําเร็จทัง้ ปวงใหแกชมุ ชนได ซึง่ สอดคลอง
กับแนวคิดของ หลุยส มินิแคลร (Louise Miniclaire) วา “คน” มีความสามารถและ ความสามารถ
นั้นสามารถพัฒนาได (อางถึงใน สุทธิรักษ หงสะมัต 2540 : 22)
พัฒน บุณยรัตพันธ กลาววาปรัชญาของการพัฒนานั้นประการแรกตั้งอยูบนรากฐาน
อันมั่นคงแหงความศรัทธาในตัวคนวาเปนทรัพยากรที่มีความหมายและสําคัญที่สุดมนุษยทุกคน
มีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองใหดีขึ้นถามีโอกาส การพัฒนาทั้งหลายจะปราศจากผลทั้งสิ้น
หากมองขามในเรื่องการพัฒนาบุคคลแตละคนใหมีทรรศนะที่ถูกทางและมีขีดความสามารถสูงขึ้น
ประการที่สองพัฒนาชุมชนก็คอื ความศรัทธาในเรือ่ งความยุตธิ รรมของสังคม การมุง ขจัดความขัดแยงและ
ความเหลือ่ มล้าํ ต่ําสูงที่เห็นไดชัดในหมูมวลชนนั้นเปนเรื่องที่อารยะสังคมพึงยึดมั่น ประการสุดทาย
ความไมรูความดือ้ ดึงและการใชกาํ ลังบังคับเปนอุปสรรคทีส่ าํ คัญยิง่ ตอความสําเร็จของการพัฒนาและ
ความเจริญกาวหนาจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการใหการศึกษาเทานั้น การใหการศึกษาและใหโอกาสจะชวย
จะดึงพลังซอนเรนในตัวคนออกมาใชใหเปนประโยชนตอ สวนรวม และการพัฒนาจะมีประสิทธิภาพ
ไดจะตองยึดหลักการรวมกลุมและการทํางานกับกลุม เพราะมนุษยเราเปนสัตวสังคม การอยูรวมกัน
เปนกลุม และทํางานรวมกันเปนกลุม จะชวยใหคนไดเจริญเติบโตโดยเร็วทีส่ ดุ (พัฒน บุณยรัตนพันธ,
อางถึงใน สุทธิรักษ หงสะมัต 2540 : 22)
จากปรัชญาดังกลาวนํามาสูแนวคิดในการพัฒนาชุมชนขององคการสหประชาชาติ
ซึ่งไดวางไวรวม 10 ประการ คือ
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1. กิจกรรมทีก่ ระทําตองตรงกับความตองการทีแ่ ทจริง (basic need) ของชุมชนโครงการ
แรก ๆ จะตองริเริ่มทําใหสนองความตองการที่ประชาชนแสดงออก
2. การปรับปรุงทองที่อาจทําไดสําเร็จดวยความพยายามของแตละหนวยงานที่ไม
เกี่ยวของกันแตอยางไรก็ดีการพัฒนาชุมชนที่ถูกตองสมบูรณจะตองอาศัยการปฏิบัติงานรวมกันและ
มีโครงการที่สนองความประสงคไดเอนกประการ
3. การเปลีย่ นทัศนคติของชาวบานมีความสําคัญเทากับความสําเร็จทางวัตถุของโครงการ
ในระยะเริ่มพัฒนา
4. การพัฒนาชุมชนมุง ในความรวมมืออันดีของชาวบานในงานของชุมชนการใหองคการ
ตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่นใหมีคุณคาและการใหฝายบริหารทองถิ่นที่ยังไมไดปฏิบัติงานไดผลดี
ไดกระทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
5. การคนหาผูนํา การสงเสริมใหกําลังใจและการฝกอบรมผูนําทองถิ่นจะตองเปน
วัตถุประสงคหลักของทุกโครงการ
6. การพึ่งพาความรวมมือของสตรี และเยาวชนในโครงการพัฒนาชุมชนจะชวย
ทําใหโครงการนัน้ เขมแข็งยิง่ ขึน้ ชวยสรางฐานการปฏิบตั งิ านไดกวางขวางและขยายงานไดระยะยาว
7. เพื่อที่จะใหโครงการที่ชุมชนชวยกันเองไดผลเต็มที่จําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลืออยางถึงขนาดจากรัฐบาล
8. การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนระดับชาติจะตองมีนโยบายใหตอเนื่องกันไป
ตองมีการจัดหนวยบริหารขึ้นโดยเฉพาะ ตองมีการฝกอบรมเจาหนาที่มีการใชทรัพยากรในทองที่
ระดับชาติและตองมีหนวยวิจัยคนควาประเมินผล
9. หนวยงานอาสาสมัครทีไ่ มใชของรัฐบาลตองนํามาใชในโครงการพัฒนาชุมชน
ทัง้ ในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระหวางประเทศ
10. ความกาวหนาที่ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น เปนสิ่งจําเปนที่ตอง
พัฒนาขนานไปกับการพัฒนาระดับชาติที่ตองกระทํากวางขวางยิ่งขึ้น (สหประชาชาติ, อางถึงใน
ประเทือง คุมเมฆา และคณะ 2538:12)
จากปรัชญาและแนวคิด ดังกล าวการพั ฒนาชุ มชนนั้น ต องยอมรับวาประชาชนเปน
ทรัพยากรทีม่ คี วามสามารถและมีพลังซอนเรน หากไดรบั การขุดคนและนํามาใชประโยชนตอ ชุมชน
ก็จะสามารถบันดาลความสําเร็จทัง้ ปวงใหแกชมุ ชนได ซึง่ เราจะตองศรัทธาในตัวคนวาเปนทรัพยากร
ที่มีความหมายและมีความสําคัญที่สุด ซึ่งมนุษยทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองใหดีขึ้นได
ถามีโอกาส
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หลักการพัฒนาชุมชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2535 : 68 – 69 ) กลาววาหลักการพัฒนาชุมชนเปรียบเสมือนแนวการ
ปฏิบัติงานและขอกําหนด ดังนี้คือ
1. หลักการมีสวนรวม สรางเสริมและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มที่
ในทุกขั้นตอนของการทํางาน
2. หลักความสมดุลยของการพัฒนา ควรคํานึงถึงความสมดุลยของการพัฒนา ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในลักษณะขององครวมเพราะเปนที่ประจักษชัดวาการพัฒนาทั้งสาม
ประการมีความสัมพันธกัน การจะเนนดานใดดานหนึ่งมากนอยเพียงใดนั้นยอมจะไดรับการกําหนด
โดยลักษณะและความเขมขนของปญหาที่แตละชุมชนเผชิญอยูเปนสําคัญ ทั้งนี้ตองใหความสําคัญ
กับกลุม ผูเ สียเปรียบและกลุม คนจนในชุมชนทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวติ ไดอยางเทาเทียมกับ
สมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน
3. หลักการพึ่งตนเอง ประชาชนตองมีอิสระในการคิด ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ
โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาภายในชุมชนใหไดมากที่สุดเปนเบื้องแรก ซึ่งหากมีโอกาสไดเรียนรู
และปฏิบัติมากขึ้นก็จะเพิ่มความเชื่อมั่นและความรูสึกที่จะพึ่งตนเองใหสูงขึ้น ทัศนะแบบผูปกครอง
กับผูใตปกครองโดยประชาชนเปนฝายรับและกําหนดฝายเดียวก็จะหายไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสูการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องราวตางๆ ของตนและของชุมชน ตลอดจนรวมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาที่มีผลตอการดํารงชีวิต การติดตอสัมพันธกับระบบอื่น ๆ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนนั้น
จะสามารถสรางใหเกิดความสัมพันธบนพื้นฐานของความเสมอภาค มีอํานาจตอรอง มีสิทธิ์ มีเสียง
ซึ่งนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได (sustainable development)
4. หลักความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่นทั้งนี้แตละทองถิ่นยอมมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมในทองถิน่ เปนของตนเอง การดําเนินงานพัฒนาชุมชนควรจะไดมคี วามสอดคลอง
และเหมาะสมกับชุมชน
จะเห็นวาหลักการพัฒนาชุมชนดังกลาวตองการที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชน
เปนสําคัญคือ มุงสรางเสริมความเจริญทั้งในทางวัตถุ จิตใจใหแกประชาชนโดยมุงหวังใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุก ๆ ทาง ซึ่งการที่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ตองอาศัยวิธีการระดมเอา
ทรัพยากรทัง้ หมดในชุมชน และกระตุน ใหประชาชนเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ดั้งเดิมเพื่อนําความรูและทักษะไปแกไขปญหาของชุมชนโดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน
การทํางานของกรมการพัฒนาชุมชนในปจจุบันยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ
โดยใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวาหมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวมในการ

19
ศึกษาคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาทั้งของตนเองและชุมชน โดยมีขอมูลเปนเครื่องบงชี้การ
มีสวนรวมในทุก ๆ ดาน เพื่อใหครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได เศรษฐกิจชุมชนดี
และสิ่งแวดลอมยั่งยืน
การดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน
ภายหลังจากการปฏิรปู ระบบราชการในป 2545 กรมการพัฒนาชุมชนไดมกี ารปรับปรุง
บทบาทภารกิจ และโครงสรางใหม ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยสรุป
การดําเนินการปญหาอุปสรรค ทิศทางและแนวโนมของกรมฯ ไดดงั นี้ (กรมการพัฒนาชุมชน 2545 : 1)
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสว นรวมของประชาชน และ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนฐานราก
ภารกิจหลัก
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของประชาชน เพือ่ ใหประชาชน
พึ่งตนเองและนําไปสูช มุ ชนทีเ่ ขมแข็ง
2. สงเสริมศักยภาพของประชาชน ผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน
3. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
หนาที่ความรับผิดชอบ
มี ห น าที่ค วามรั บผิ ดชอบตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งของชุมชน
2. สงเสริมศักยภาพของประชาชน ผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน
เพื่อใหมีสว นรวมและเกิดการรวมกลุมใหสามารถพึ่งตนเองได
3. สงเสริมกระบวนการเรียนรูของประชาชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน
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4. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการนําวัตถุดิบ ทรัพยากร และเทคโนโลยีมาผสม
ผสานกับภูมปิ ญ ญาทองถิน่ เพือ่ เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนภายใตพนื้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5. พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการวางแผนและการบริหารการพัฒนา
6. วิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและสภาพพื้นที่
7. ฝกอบรมและพัฒนาผูนาํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน รวมทัง้
ใหค วามร ว มมือ ในการฝ ก อบรมแกอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น และหนวยงานทั้ง ในประเทศ
และตางประเทศ
8. ดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวง และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดภารกิจหนาที่รับ ผิด ชอบของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอใหเปนไปตามนโยบายของอําเภอ/กิ่งอําเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทยและรัฐบาล โดยใหการสนับสนุน ใหคาํ ปรึกษา แนะนําในการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน
องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอําเภอ/กิง่ อําเภอ ตําบล หมูบ า น
ทั้งในดานวิชาการและการปฏิบัติงาน ประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ผูนําชุมชน อาสาสมัคร องคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน จัดทําศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ จัดเก็บและ
หรือประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน รวบรวมและจัดทําแผนงาน/โครงการของ
อําเภอ/ กิ่งอําเภอ ในสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และใหบริการองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ในการบริหารและดําเนินงานเกี่ยวกับระบบ
ขอมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนีย้ งั มีหนาทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงานสารบรรณ งานธุรการทัว่ ไป
งานการเจาหนาที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ และปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
จากหนาทีร่ บั ผิดชอบของ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สามารถสรุปไดวา งานทีพ่ ฒ
ั นากร
จะตองปฏิบัติมีดังตอไปนี้
1. การสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
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3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน
2545 : 104)
พี้นที่รับ ผิด ชอบและอัตรากําลัง
กรมการพัฒนาชุมชน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา 75 จังหวัด 795 อําเภอ 81
กิง่ อําเภอ แบงเปนราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมภิ าค ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย
สํานัก/กอง และศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 1 – 12 (ศพช. เขต 10 – 12 เปนการแบงเขต
ภายใน) อัตรากําลัง 762 อัตรา ราชการบริหารสวนภูมภิ าค ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอตั รากําลัง 7,029 อัตรา รวมอัตรากําลังในปจจุบนั ทัง้ สิน้ 7,791 อัตรา
(ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2547) กลุมงานอัตรากําลังและระบบงาน กองการเจาหนาที่
กลุมเปาหมายในการทํางาน
กรมการพัฒนาชุมชน มีกลุม เปาหมายในการทํางานคือ “ประชาชนในเขตชนบท” ซึ่งเปน
ประชากร 2 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ โดยมี “ปญหาความยากจน” เปนปญหาหลัก
ทีต่ อ งการการแกไข ประชาชนยากจนในเขตชนบทจะขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดโอกาสในการ
เขาถึงทรัพยากรและการบริการของรัฐ อีกทั้งยังขาดอํานาจในการตัดสินใจ การทํางานพัฒนาชุมชน
จึงตองเขาไปทํางานอยางใกลชดิ และเขาถึงประชาชนในพืน้ ทีอ่ ยางตอเนือ่ งเพือ่ กระตุน ใหเกิดกระบวนการ
ของชุมชนในการเรียนรูรว มกัน สรา งความตระหนักและสรางโอกาสใหประชาชนในชนบท
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการการพัฒนาในรูปแบบตางๆ
วิธีการทํางานในการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาทเปนแกนหลักในการเชื่อมประสานและบูรณาการ
การพัฒนาและการทํางานของทุกภาคสวนในพื้นที่ไปสูประชาชน ดวยการสงเสริม “กระบวนการ
เรียนรูและการมีสว นรวมของประชาชน” ในรูปแบบตาง ๆ อันเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทีน่ าํ
ประชาชนเขามามีสว นรวมในการพัฒนา (โดยประชาชน เพือ่ ประชาชน) “สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน” ดวยการดําเนินการเชือ่ มโยงสัมพันธใน 4 เรือ่ งหลัก คือ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนไดแก
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1. การพัฒนาผูน าํ ชุมชนดวยการกระตุน สงเสริมใหประชาชนมีจติ สํานึกรับผิดชอบตอชุมชน
และมีสว นรวมพัฒนาทองถิน่ ของตน เชน อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผูน าํ อาสาพัฒนาชุมชน (ผูน าํ อช.)
และอาสาสมัครอื่นๆ เสมือนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชนเพื่อรวมผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาในชุมชน
2. การพัฒนาองคกรชุมชนดวยการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุม /องคกรตาง ๆ
ในชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อใหเกิดการ
รวมพลังของคนในชุมชนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน และอาศัยกระบวนการทํางานในรูปของกลุม
ไปพัฒนาชุมชน (สรางพลังชุมชน และใชพลังชุมชนเพื่อการพัฒนา)
3. การพัฒนาเครือขายองคกรชุมชน เพือ่ ยกระดับความเขมแข็งใหกบั องคกรชุมชนดวย
การสงเสริมสนับสนุนใหกลุม/องคกรในชุมชนและระหวางชุม ชน รวมตัวประสานการทํางาน
รวมกันในลักษณะเครือขายรูปแบบตาง ๆ เชน เครือขายกลุม อาชีพ สมาคมผูน าํ อาชีพกาวหนา
สมาคมกลุม ออมทรัพยเพือ่ การผลิต ศูนยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.) เพือ่ สรางความเขมแข็งใหกบั
องคกรชุมชนและประชาชนในชุมชน โดยสงเสริมและพัฒนาใหเปนแกนหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการพัฒนารวมกับพหุภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน รวมทัง้ เพือ่ ใหเกิดการเชือ่ มโยงกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูและการมีสวนร ว มของประชาชนในทุ ก ระดับในการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นา
ชุม ชน
4. การบริหารจัดการชุมชนดวยการสงเสริมสนับสนุนใหผนู าํ ชุมชน องคกรชุมชนและ
เครือขายองคกรชุมชน เปนกลไกหลักในการบริหารจัดการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนรวมกับพหุภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน โดยใชระบบขอมูล แผนชุมชน และกิจกรรมชุมชนทั้งกิจกรรมการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เพื่อสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเพิม่ ศักยภาพในการเสริม
สรางความเขมแข็งของชุมชนและนําไปสูก ารพึง่ ตนเองไดของชุมชน
จากลักษณะงานดังกลาวจะเห็นไดวาพัฒนากรมีขอบเขตในการทํางานกวางขวางกวา
งานราชการโดยทัว่ ๆ ไป เพราะพัฒนากรนัน้ มิไดนงั่ โตะในสํานักงาน พัฒนากรจะตองใชชวี ติ สวนใหญ
ในหมูบ า น เขาอาจจะไปปรากฎตัวที่โนนบางที่นี่บางทามกลางหมูชาวบานหรือนักวิชาการ บางเวลา
เขาอาจจะอยูใ นทองนา บางเวลาอาจอยูท วี่ ดั บานชาวบานหรือผูน าํ ทองถิน่ หรือวงเสวนาแหงใดแหงหนึง่
ในยามทีช่ าวบานมีกจิ กรรมบางอยางเชน ทําบุญ งานบวชนาค งานแตงงานหรืองานศพ และในเวลา
นัน้ ๆ แหละทีพ่ ฒ
ั นากรจะทํางานและทําหนาทีข่ องเขา โดยจะแนะใหชาวบานจับกลุม กันอยางเรียบรอย
และทําประโยชน งานของพัฒนากรเปนงานทีใ่ ชความรัก ความเมตตาและความเปนกันเองกับชาวบาน
และผูน าํ ทองถิน่ และตองเปนนักประชาสัมพันธที่ดี เพราะเมื่อพัฒนากรเขาไปในหมูบานสิ่งแรก
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ที่เขาจะทําคือสรางความสัมพันธอันดีกับชาวบานและผูนําทองถิ่น มอบความรักและความจริงใจ
ใหกับชาวบานสรางความเชื่อถือศรัทธาใหกับชาวบาน พัฒนากรจะตองนําเอาทฤษฎีมนุษยสัมพันธ
ไปใชใหไดผลอยางจริงจังในระดับหมูบาน เขาจะตองซาบซึ้งวาชาวบานที่เขาเขาไปทํางานดวย
มีทศั นคติ ความเชือ่ และคานิยมเปนแบบใด ตองคํานึงอยูเ สมอวาสิง่ ใดควรกระทําและสิง่ ใดไมควรกระทํา
ในการติดตอกับชาวบาน จะตองพูดกับชาวบานในระดับและแนวเดียวกับชาวบาน เพือ่ ชาวบานจะได
เขาใจในสิง่ ทีเ่ ขาตองการใหชาวบานเขาใจและเขาเองจะไดเขาใจในสิง่ ทีช่ าวบานตองการ นอกจากนัน้
พัฒนากร จะตองเปนนักรวมกลุมที่ดี เขาจะตองรูจักใชพลังกลุม ใหเกิดประโยชน คือตองมีกลวิธี
ในการรวมกลุม บุคคลเขาดวยกันและยัว่ ยุแนะนําหรือชักจูงใหกลุม บุคคลนัน้ รูจ กั การดําเนินงานของกลุม
ในทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประหยัด อาทิใหมีศิลปะในการจัดการประชุม การหันหนาเขาปรึกษา
หารือกันในปญหาตาง ๆ และใหเขาใจในการคนคิดและแกปญหาใหมีความสามารถในการทํางาน
ตามความมุง หมายใหสาํ เร็จทันเวลา และพยายามชักจูงใหสถาบันของกลุม ชนทีม่ อี ยูร วบรวมกันเพื่อให
เกิดความมุงหมาย ใหเกิดประโยชนหรือสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาแกกลุม เชน ความคิด การคิดหา
วิธีการทํางานใหม ๆ การปรับปรุงกิจกรรมของชีวิตใหดีขึ้นในทุก ๆ ดาน พัฒนากรจะตองเปน
นักประสานงานที่ดี นอกจากจะเปนสื่อดังกลาวแลวพัฒนากรจะตองเปนสื่อที่ทํางานใหไดผล
และตองคํานึงถึงกาละเทศะและความพรอมเพรียงของกลุม หรือผูไปประสานงานดวย
ปจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนไดปรับวิธีการทํางานของพัฒนากรเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณโลกและการเปลีย่ นแปลงในดานตาง ๆ ดังนีค้ อื สงเสริมสนับสนุนการริเริม่ ของชุมชน
ในการวางแผนการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง,สงเสริมการพัฒนากระบวนการทํางาน
พัฒนาในรูปแบบของเครือขาย และความรวมมือในการพัฒนาของพหุภาคีในระดับชุมชน สงเสริม
สนับสนุนองคการบริหารสวนตําบลและองคกรชุมชนใหริเริ่มและพัฒนาความรูของขอมูลขาวสาร
เพื่อใชในการจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและระหวางชุมชนสงเสริมความรวมมือของกลุม
และองคกรภาคตาง ๆ ในรูปของประชาคมเพื่อเปนกลไกระดมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนา เปนแกนกลางประสานการบริหารและกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ลักษณะงานโดยทัว่ ไปปฏิบตั งิ านทางวิชาการพัฒนาชุมชน ซึง่ มีลกั ษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย การนิเทศงาน การวางแผนการฝกอบรม เกี่ยวกับงาน
พัฒนาชุมชน วางหลักเกณฑ ปรับปรุงแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนใหเหมาะสม
ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูล สถิตติ า ง ๆ เพือ่ ประโยชนในการดําเนินการดังกลาวและปฏิบตั หิ นาที่
อืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
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แนวทางปฏิบัติงานของพัฒนากร
พัฒนากรเปนชือ่ ตําแหนงทางการบริหารงานของบุคลากรใน 3 สายงาน คือ เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นา
ชุมชน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน ปจจุบนั ครอบคลุมตําแหนงใน 2 สายงาน ไดแก
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาชุมชน ทัง้ 2 สายงานมีลกั ษณะงานโดยทัว่ ไปทีก่ าํ หนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงเหมือนกัน คือ
“สายงานนีค้ ลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านทางการพัฒนาชุมชน ซึง่ มีลกั ษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ
การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองทองถิ่นและความเจริญดานอื่น ๆ โดยเปนผูประสานงาน
ระหวางสวนราชการและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดานและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ” (กรมการพัฒนาชุมชน 2546 : 38)
ระดับและคุณสมบัติของสายงานดังกลาวแตกตางกันคือ
1. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน เปนสายงานที่เริ่มตนระดับ 2 ถึงระดับ 5 คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงคือ
1.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ
1.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี
เลขานุการ การตลาด การเงิน ธุรกิจการเกษตร สถาปตยกรรม ชางโยธา ชางสํารวจ ชางไฟฟา
ชางเขียนแบบ ชางเครื่องกล หรือ
1.3 ไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ ทางการพัฒนาชุมชน
คหกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรม วารสารศาสตรและประชาสัมพันธ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอ ยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือตอจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
1.4 ไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ ทางการพัฒนาชุมชน
บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การเกษตร ชางตัดเสื้อ ชางทอผา คหกรรมศาสตร ศิลปหัตถกรรม
สถาปตยกรรม ชางออกแบบ ชางโยธา ชางสํารวจ ชางไฟฟา ชางเครื่องกล ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
ชางเคหภัณฑ ชางครุภัณฑ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ
1.5 ไดรับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม

25
2. นักพัฒนาชุมชน เปน สายงานที่เ ริ่ม ตน ระดับ 3 ถึงระดับ 6ว คุณ สมบัติเ ฉพาะ
ตําแหนงสําหรับระดับ 3 คือไดรบั ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานีห้ รือไดรบั ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
บัณฑิตอาสาสมัคร ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหารการ
ปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอืน่ ที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทัง้ 2 สายงานในสวนที่เหมือนกันก็คือ สํารวจขอมูล
เบื้องตนเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน
ประเภท ตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่น เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน สงเสริม
ประชาชนใหมคี วามสนใจ ความเขาใจ และความริเริม่ ในการพัฒนาชุมชนในทองถิน่ ของตน รวมทํางาน
พัฒนากับประชาชนอยางใกลชดิ ใหคาํ แนะนําและฝกอบรมประชาชนตามวิธกี ารและหลักการพัฒนา
ชุมชน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชน
ในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ เปนตน โดยมีระดับความยากของงาน
ที่ตองปฏิบัติสูงขึ้นตามลําดับของระดับตําแหนงในแตละสายงานโดยเฉพาะตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชนระดับ 6 ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในระดับยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนขางตน และยังมี
งานเพิ่ม ขึ้น ในสว นของการฝก อบรมและใหคําปรึก ษาแนะนําในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่อีกดวย สําหรับนักพัฒนา
ชุมชนระดับ 6 ทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ นฐานะหัวหนาหนวยงานจะมีลกั ษณะงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ นอกจากออก
ปฏิบตั งิ านขางตนแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคาํ
ปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญ หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบดวยโดยกรมการพัฒนาชุมชนไดกาํ หนดมาตรการในการปฏิบตั งิ านของพัฒนากรวาใหพฒั นา
กรปฏิบตั หิ นาทีข่ องพัฒนากร และจะตองพักคางในหมูบ า นเพือ่ สรางความสัมพันธอนั ดีกบั ประชาชน
และใหถอื เปนอุดมการณในการทํางานพัฒนาชุมชนที่จะตองรวมกิน รวมอยูและรวมปฏิบัติงานกับ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการทํางานของพัฒนากรและระบบการทํางานของกรมการพัฒนา
ชุมชน ไดมุงเนนในการสนับสนุนใหองคกรเรียนรูก ารทํางานอยางเปนระบบ โดยยึดถือการศึกษา
ชุมชนหรือขอมูลของชุมชนเปนหลักในการวิเคราะหปญ
 หาและตัดสินใจในการวางแผนการปฏิบัติงาน
และการติดตามประเมินผลงาน กรมการพัฒนาชุมชนไดสนับสนุนงบประมาณเปนจํานวนมากใหพฒ
ั นา
กรดําเนินการฝกอบรมใหองคกรประชาชนไดมีความรูค วามเข าใจเกี่ ยวกับการทํางานเป น กลุม
การวางแผน การบริหารการพัฒนา รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหองคกร
เหลานั้นพึ่งตนเองได โดยมีความคิดพืน้ ฐานทีว่ า ไมมีการพัฒนาใดที่ยั่งยืนได หากประชาชนไมได
รับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนของตนเอง ดังนั้นจึงกลาวไดวา กิจกรรม
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พัฒนาชุมชนทัง้ หมดเปนเครือ่ งมือในการ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครประชาชนและองคกรประชาชน
และกระตุนใหเกิดการเรียนรูท จี่ ะพึง่ ตนเองและเขารวมการพัฒนาตนเองและชุมชนดวยความเต็มใจ
และเข็งขัน
กรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ศักยภาพ ปญหาและความตองการของชุมชน
2. สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งกลุม องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน รวมทั้ง
แสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน
3. สงเสริม สนับสนุน วิจัย และพัฒนากระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตาง ๆ
4. สนับสนุน ใหการศึกษา ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน ผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน ตลอดจนการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
5. สงเสริม ประสานงาน แสวงหาความรวมมือและปฏิบัติงานรวมกับภาคีการพัฒนา
ทัง้ หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ผูน าํ ชุมชน อาสา
สมัคร องคกรอาสาชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน
6. สงเสริม พัฒนา ประสานงาน ติดตาม สนับสนุน การบริหารการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน รวมทั้งสงเสริมการใชประโยชนของขอมูลในการวางแผนเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชน
7. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพือ่ ตอบสนองความตองการของชุมชน
8. ผลิต และ/หรือเผยแพรเอกสารทางวิชาการ หรือขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในทุก ๆ ดาน และขอมูลขาวสารเกีย่ วกับแหลงทุนหรือกองทุนตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และ
องคกรพัฒนาเอกชน
9. สงเสริมและพัฒนา ประสานงาน สนับสนุน การบริหารจัดการชุมชนในการใชเงิน
ทุนอยางมีประสิทธิภาพ
10. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
12. สําหรับผูด าํ รงตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 6 นอกจากจะมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ดังกลาวขางตน ยังมีหนาที่ในการชวยเหลือพัฒนาการอําเภอในการบริหารงานสํานักงาน วางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ และวิเคราะห วิจัย ศึกษา หารูปแบบและวิธีการทํางานที่
เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนวิชาการพัฒนาชุมชนแกพัฒนากร
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ความรูความสามารถและคุณสมบัติพัฒนากร
ในการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวนั้น พัฒนากรจะเปนหัวใจและกลไกการ
ทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่ เปนเสมือนผูจัดการการพัฒนาที่ติดอาวุธทางปญญาและปลูกฝง
จิตสํานึก อุดมการณในการพัฒนา ตองมีการประสานติดตอกับภาคีการพัฒนาตาง ๆ มากมาย
ตองใชการสัมผัสคลุกคลีกบั ประชาชนอยางใกลชดิ ตองสรางการยอมรับ ความเชือ่ ถือศรัทธาจาก
ประชาชน ปลูกจิตสํานึกทองถิ่น จึงตองเปนผูที่มีความรูจากหลายสาขาวิชา เชน
1. มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระเบียบขาราชการพลเรือน ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่ และการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
5. มีความรู ความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา สรุปเหตุผล
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาแบบบูรณาการ/หรือองครวม การบริหารจัดการความรูทางวิชาการ
ในลักษณะสหวิทยาการทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
การประชาสัมพันธ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ
ที่สังกัด
7. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
8. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
9. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
10. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
11. มีความรูดานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
12. มีความสามารถในการประยุกตความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
สําหรับนักพัฒนาชุมชน 6 นอกจากจะมีความรู ความสามารถดังกลาวขางตนแลว
จะตองมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
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2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน รูปแบบ และวิธีการ
ทํางานเฉพาะพื้นที่
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการบางทานยังไดระบุคุณสมบัติพิเศษดานอุปนิสัย ความรู ความสามารถของ
พัฒนากร ที่จําเปนในการปฏิบัติงานของพัฒนากรอีก เชน ทวี ทิมขํา (2528 : 254) เสนอแนะวา
พัฒนากรจะตองมีลักษณะเปนคนที่พัฒนาแลว เปนผูเสียสละ เปนนักบุญ มีลักษณะที่เรียกวา
“Missioner Zeal” ไมหวังลาภยศ เกียรติ สักการะ จากงานที่ทํา แตทําเพื่อผลงานอยางแทจริง
มีลักษณะเขากับคนงาย เปนกันเอง ไมถอื ตัว เพราะพัฒนากรตองประสานงานกับคนประเภทตาง ๆ
ทัง้ ทีเ่ ปนขาราชการของรัฐ เอกชน คนธรรมดาทั่วไป หรือจะเรียกวามีลักษณะของนักมนุษยสัมพันธ
ที่ดี มีศิลปะหรือความชํานาญในการพูดโนมนาวจิตใจ ใหเห็นคลอยตามไดพอสมควร ถาไมเปน
พรสวรรคมาจากกําเนิด สิง่ เหลานีก้ ส็ ามารถฝกฝนใหเกิดขึน้ ได พัฒนากรจะตองใชลมปากหรือฝปาก
เปนอยางมาก มีความรูร อบดาน (Generalist) เพราะจะตองชวยชาวบานแกไขปญหาตาง ๆ เกือบทุกดาน
อยางนอยก็เปนการพยาบาล เพือ่ รอเวลาใหหมอทีม่ คี วามรูเ ฉพาะอยางเขามาแกไขโดยตรงตอไป มีความ
สามารถในการถายทอดความรู เพราะงานของพัฒนากรในหลาย ๆ กรณีจะตองมีการถายทอดความรูจ าก
ผูเ ชีย่ วชาญหรือชํานาญเฉพาะอยางไปสูป ระชาชนคนธรรมดา พัฒนากรเปนครูผฝู ก สอนประชาชนดวย
รูใจของชาวบานและขาราชการ คือจะตองรูขนบธรรมเนียมของชาวบานและขาราชการวา เขาจะทํา
อะไรกันอยางไร ตามวัฒนธรรมของเขา จะไดพูด ภาษาเดียวกัน ลักษณะพิเ ศษขอนี้จ ะชวยให
พัฒนากรเปน คนเขาไหนเขาไดไมเกะกะเกงกางทุกกาลเทศะ
นักวิชาการที่เปรียบพัฒนากรเปนนักพัฒนามีความเห็นวาพัฒนากรควรมีคุณสมบัติ
ในการวางตัว มีความรอบรู และความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (กมลา หงษชิน 2525:242–
244; D.Gray 1967 : 44)
1. เคารพตอความเชื่อถือของชาวบานที่รวมทํางานดวย
2. เขาหาชาวบานในฐานะผูเรียน มิใชในฐานะผูสอน ฟงมากกวาพูด และอํานวย
ความสะดวกใหมากกวาฟง
3. ควรถอมตัว ซื่อสัตย อุทิศตน อดทนและมีความรูสึกรับรูเร็ว
4. ควรมีวิถีชีวิตเรียบงาย ปราศจากสิ่งฟุมเฟอย เสื้อผา ขาวของ เครื่องใชและการพูด
จะตองไมตางจากชาวบานนัก
5. ควรทําความรูจักประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของหมูบาน
กอนที่จะเริ่มโครงการ
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6. ชอบรูใ นปญหาและโครงสรางระดับกวาง เพือ่ ทีจ่ ะเขาใจปญหาของทองถิน่ ใหถกู ตอง
7. ควรถอนตัวออกจากหมูบานทันที่ที่ชาวบานสามารถจัดการกันเองได หรือควรมี
เปาหมายทีจ่ ะลดบทบาทของตัวเองลง แทนทีจ่ ะกระพือบทบาทและฐานะของตนเองใหเดนดังมากขึน้
8. ตองรูจักและเขาใจขอเท็จจริง สภาพของหมูบานที่ปฏิบัติทุกอยางเพื่อจะนําไป
อธิบายใหชาวบานเขาใจได
9. ตองสามารถชี้แนะ อธิบายใหชาวบานสามารถแกปญหาที่เขาประสบดวยตัวของ
เขาเองได
นอกจากนี้ พัฒนากรหรือนักพัฒนาชุมชนที่ดี ควรจะมีคุณสมบัติในการสรางศรัทธา
หรือชักจูงชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ดังนี้ (โอชา จันทรสวาง 2520:16-21 ; เนหรู,
อางถึงใน เกศรา อดุลยพิจิตร 2533:13)
1. ตองสามารถเขากับประชาชนทั่วไปไดดวยดี
2. ตองมีความรูการดํารงชีวิตของชาวบานไดเปนอยางดี
3. ตองเห็นใจเมื่อชาวบานมีความตั้งใจหรือหวังอยางใดอยางหนึ่ง
4. ตองมีความรูความศรัทธาอยางจริงจังที่จะชวยชาวบานเหลานี้
5. ตองเปนมิตรกับชาวบาน คลุกคลีกับชาวบาน เห็นอกเห็นใจชาวบาน
6. ตองใหชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินงานแตละอยางนั้นดวย
7. มีความสนใจในงานพัฒนา มีความสนใจความเปนไปของบานเมือง มีความเขาใจ
ในปญหาความเดือดรอนของประชาชน มีแนวคิดทีจ่ ะขจัดปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหหมดไป
และมีนิสัยชอบทํางานเสียสละ ไมยอทอตอความยากลําบาก
8. มีความตั้งใจแนวแนที่จะออกไปพัฒนา
9. มีแรงบันดาลใจ และปณิธานแนวแนทจี่ ะทํางานเพือ่ กอประโยชนแกประชาชนเปน
สําคัญ เปนผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใหรุงเรืองขึ้น เปนผูที่ประกอบกรรมดีในลักษณะ
ปดทองหลังพระ ทํางานอยางสบายใจ มีสุขภาพดี มีความสุขแจมใส
10. มีจิตใจสูง พรอมที่จะเสียสละความสุขสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวม โดยเฉพาะ
มีความตั้งใจมั่นที่จะชวยผูอื่นดวยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจ
11. มีความเขาใจในหลักการพัฒนาดีพอสมควร
12. ทํางานตามแบบแผน หลักวิชา และรูจักนําหลักวิชาไปปรับใชอยางเหมาะสม
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คุณสมบัติของพัฒนากรที่ควรมีจากผูที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. เปนกันเองกับประชาชน
2. เคารพความเชื่อถือของผูอื่น
3. รูจักถอมตน
4. มีจิตใจรักประชาชน
5. พรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม
6. มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจผูอื่นใหเห็นคลอยตาม
7. มีความรอบรูในงานพัฒนาชุมชน
8. รูกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ตลอดจนเหตุการณบานเมืองใน
ปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
จากแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพัฒนากร จะเห็นไดวาพัฒนากรเปนหัวใจสําคัญ
ของการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เปนผูที่ทํางานใกลชิดกับประชาชนและมีผลอยางมากตอความ
สําเร็จหรือความลมเหลวของงานพัฒนาชุมชนในทองถิน่ เนือ่ งจากงานพัฒนาชุมชนเปนเรือ่ งละเอียด
ออนเพราะเปนการทํางานกับคนซึ่งมีชีวิต มีวิญญาณและมีปญหา ฉะนั้นพัฒนากรจะตองสนใจศึกษา
คนในชุมชนและชุมชนซึ่งเปนเรื่องที่สาํ คัญมากทั้งตองวิเคราะหใหลึกซึ้ง ดังนั้นหากไมสนใจใน
รายละเอียดดังกลาวพัฒนากรจะทํางานใหบังเกิดผลสําเร็จไมงายนักทั้งนี้เพราะการพัฒนาชุมชน
ตองยึดประชาชนและชุมชนเปนตัวตั้งและดําเนินการพัฒนาโดยยึดการมีสวนรวมของประชาชน
เปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อประโยชนของชาวบานเปนหลัก
แนวคิดการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ไดมนี กั วิชาการใหความหมายไวหลายทาน แตโดยรวมจะ
หมายถึง ผลการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง ถื อ เป น กิ จ กรรมอย า งหนึ่ ง ที่ มนุ ษ ย ช ว ยเปลี่ ย นเป น ป จ จั ย นําเข า
เปนทรัพยากรตาง ๆ ใหเปนปจจัยสงออก เชน สินคาและบริการใหบงั เกิดประโยชนแกมนุษย องคกร
สังคม และประเทศชาติ การวัดผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแตละคน ก็เพือ่ จะบงชีถ้ งึ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน นั่นคือ การเปรียบเทียบกับเปาหมาย
นโยบาย วัตถุประสงคทกี่ าํ หนดไว หรือเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านของตนเองและผูร ว มงานคนอืน่ ๆ
(วีระวัฒน ปนนิตามัย 2540 : 9) ดังนัน้ ผลการปฏิบตั งิ านจึงถือเปนเรือ่ งเดียวกันกับประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงาน กลาวคือเมื่อผลการปฏิบัติงานดียอมถือวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง
แตหากผลการปฏิบัติงานไมดี ถือวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ํา สําหรับความหมายในเรื่อง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้
เฮอเบริท เอ ไซมอน (Simon 1960 : 180 - 181) ไดใหความหมายเกีย่ วกับประสิทธิภาพ
ไววาถาจะพิจารณาวางานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา
(Input) กับผลผลิต (Output) ที่ไดรับออกมา ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงเทากับผลผลิตลบดวยปจจัย
นําเข า และถ า เป น การบริ ห ารราชการ และองค กรของรัฐ ก็ บวกกับความพอใจของผู บริห าร
(Satisfaction) เขาไปดวย
จอหน ดี มิลเล็ท (Milet 1954 : 4) ไดใหความหมายของ “ประสิทธิภาพ” วา หมายถึง
ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงานดังกลาว ซึ่งความ
พึงพอใจนั้น หมายถึง ความพึงพอใจในการใหบริการกับประชาชน โดยพิจารณาจาก
1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน
2. การใหบริการอยางรวดเร็วตรงตอเวลา
3. การบริการอยางเพียงพอ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง
5. การใหบริการอยางกาวหนา
ชุบ กาญจนประกร (2540 : 40) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิภาพวาเปน
แนวความคิด หรือเปนความมุงหวังในการบริหารในระบบประชาธิปไตย ที่จะทําใหการบริหารงาน
ไดผลสูงสุด คุมกับเงินภาษีอากรที่ไดจายไปเพื่อการบริหารประเทศ และกอใหเกิดความพอใจ
กับประชาชน
ทิพาวดี เมฆสวรรค (2538 : 2) กลาวถึงประสิทธิภาพวา มีความหมายรวมถึงผลิตภาพ
และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเปนสิง่ วัดไดหลายมิติ ตามแตวตั ถุประสงคทตี่ อ งการพิจารณาคือ
1. ประสิทธิภาพในมิตขิ องคาใชจา ยหรือตนทุนการผลิต ( Input ) ไดแก การใชทรัพยากร
ดานเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด
2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแก การทํางานที่ถูกตอง
ไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคนิคที่สะดวกขึ้นกวาเดิม
3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การทํางานที่มีคุณภาพเกิด
ประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางาน และการบริการ
เปนที่พอใจของลูกคา หรือผูมารับบริการ
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นอกจากนี้ ทิพาวดี เมฆสวรรค (2538 : 6 - 7) ไดเสนอแนวความคิดในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ โดยศึกษาจากการปรับปรุงระบบราชการของตางประเทศ
ที่ไดรับการยอมรับวาประสบความสําเร็จได ดังนี้
1. ตองกําหนดแนวทางและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ มุงการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ ยึดถือผลสําเร็จ และผลสัมฤทธิ์ของงาน (Results) เปนหลักในการดําเนินงาน
โดยมุงที่ผลลัพธ (Outcome) โดยมีการประเมินผลและวัดผลสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม
สามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจแกลูกคาผูมารับบริการปรับปรุงโครงสรางและระบบงาน
เพือ่ ยุบเลิกงานที่ซ้ําซอ น และหมดความจําเปนโดยสรางสรรคกระบวนการทํางานใหม ลดขนาด
กําลังคน เพือ่ ลดคาใชจา ยขององคกรดานบุคลากร มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจจากระดับบนสูร ะดับ
เจาหนาที่
2. มีระบบการบริหารที่ยึดผลสําเร็จของงาน และผลลัพธขององคกรเปนหลักในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งใชมาตรการจูงใจ และใหรางวัลตอบแทนแกองคกรที่ประสบความสําเร็จ
ลีลา สินานุเคราะห (2530 : 27 ) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพของการจัดการ
หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะวางหลักและวิธกี ารทํางานใหไดผลงานออกมาสมบูรณทสี่ ดุ เปนทีพ่ อใจ
แกผูรับบริการ องคการ และผูปฏิบัติงานในองคการนั้น ๆ ดวย กลาวคือ นอกจากผลงานที่ไดตองมี
ปริมาณและคุณภาพสูงแลว ยังตองคํานึงถึงความพอใจของผูผลิต และผูใชบริการนั้น ๆ
“ประสิทธิภาพ” อาจเขียนเปนสูตรไดดังตอไปนี้
E = (0-1)+S
E = Efficiency
= ประสิทธิภาพ
O = Output
= ผลงานที่ผลิตได
I = Input
= ทรัพยากรบริหารที่ใช
S = Satisfaction
= ความพึงพอใจที่ไดรับ
ความพึงพอใจที่ไดรับ
= ความสัมฤทธิ์ผล+ความมุงปารถนา
อุทัย หิรัญโต (2525 : 123) กลาววา คําวาประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจ หมายถึง
การจัดการทีไ่ ดรบั ผลกําไร หรือขาดทุน สําหรับในการบริหารงานราชการในทางปฏิบตั วิ ดั ประสิทธิภาพ
ไดยากมาก วิธีวัดประสิทธิภาพที่ใชในวงราชการ จึงหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ยังใหเกิด
ความพึงพอใจ และประโยชนแกมวลมนุษย (human satisfaction and benefit produced) ดังนัน้ ประสิทธิภาพ
ในทางราชการ จะตองพิจารณาถึงคุณคาทางสังคม จึงไมจําเปนตองประหยัดหรือมีกําไร เพราะงาน
บางอยางถาจะทําอยางประหยัด อาจไมมปี ระสิทธิภาพก็ได นอกจากนีก้ ารบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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จะตองพิจารณาคําวา “ประสิทธิผล” ประกอบดวยคําวา ประสิทธิผล (Effectives) หมายถึง ผลสําเร็จ
ของการบริหารที่บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพก็ได
เพราะประสิทธิผลเพียงแตพิจารณาถึงผลงานที่ไดรับเทานั้น ลักษณะการบริหารที่มีประสิทธิผล
คื อการบรรลุเปาหมายแตการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือการใชทรัพยากรการบริหารอยาง
ประหยัด เกิดผลรวดเร็ว โดยการนําเวลา (Time) เขามาพิจารณาดวย
จากแนวคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักวิชาการและนักทฤษฎีตาง ๆ
อาจกล า วได ว า ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยพิจารณาถึงการใชตน ทุนหรือปจจัยนําเขาใหนอ ยทีส่ ดุ และประหยัดเวลาทีส่ ดุ ทันสมัย ทันตอสถานการณ
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลทีไ่ ดคอื ความพึงพอใจของผูร บั บริการ หรือการบรรลุวตั ถุประสงคทตี่ งั้ ไว
หลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ฮารรงิ่ อีเมอรสนั (Harring Emerson, อางในถึง วรียา เอีย่ มวิบลู ย 2542 : 11) เสนอแนวคิด
เกีย่ วกับหลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ในหนังสือ “The Twelve Principles of Efficiency” ซึ่งมี
สาระสําคัญหลัก 12 ประการ ดังนี้
1. ทําความเขาใจและกําหนดแนวความคิดในการทํางานใหกระจาง
2. ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน
3. คําปรึกษาและแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง
4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน
5. ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม
6. การทํางานตองเชื่อถือได มีความเฉียบพลัน มีสมรรถภาพ และมีการลงทะเบียนไว
เปนหลักฐาน
7. งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง
8. งานสําเร็จทันเวลา
9. ผลงานไดมาตรฐาน
10. การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได
11. กําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนงานได
12. ใหบําเหน็จรางวัลแกงานที่ดี
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อุทยั หิรญ
ั โต (2531 : 126 - 127) ไดใหขอ เสนอวิธพี จิ ารณาพืน้ ฐานการปฏิบตั งิ านที่มี
ประสิทธิภาพดังนี้
1. มีการวางแผนและควบคุมงานที่ดี ซึ่งประกอบดวยลักษณะ ดังนี้
1.1 สามารถจัดใหนกั บริหาร ไดรบั ขาวสาร ขอมูล ทันเวลา ทันสมัย ถูกตองเพียงพอ
และแนนอน
1.2 เปนแผนที่สมบูรณกอนดําเนินการ
1.3 เปลี่ยนแปลงไดเหมาะสมกับความจําเปน
1.4 ประหยัดคาใชจายและทรัพยากรในการดําเนินงาน
1.5 งายตอการรับรูและสามารถเปนที่เขาใจไดในระหวางผูที่เกี่ยวของ
1.6 มีเรื่องใหวินิจฉัยเพราะกรณีที่เปนปญหา
1.7 มีมาตรการประเมินความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ กอนเริม่ และระหวางดําเนินการ
1.8 คาดหมายขอบเขตที่จะเกิดปญหาได
2. มีการจัดระบบงานใหเหมาะสม ซึง่ ประกอบดวยปจจัย 2 สวน คือ คน และระบบงาน
ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความพรอมทั้งสองฝาย
3. จัดใหมีการประสานงานที่ดี
4. เพิ่มสมรรถภาพของคนใหสูงขึ้น
สรุปไดวา การปฏิบตั งิ านใหมปี ระสิทธิภาพ ผูป ฏิบตั งิ านจะตองเขาใจบทบาทหนาที่
กําหนดทิศทาง วิธีการดําเนินงานใหชัดเจน มีความสามารถในการวางแผน และควบคุมงานที่ดี
จัดระบบงานใหเหมาะสม และมีการพัฒนาตัวบุคลากรใหสูงขึ้น
ความหมายและแนวคิดของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
นักการศึกษา และนักจิตวิทยา ผูม คี วามสนใจในกระบวนการเรียนรูด ว ยการนําตนเองหลายทาน
ไดใหความหมายของการเรียนรูด ว ยการนําตนเองทีน่ า สนใจ ดังนี้
มัลคัม เอส. โนลส (Malcolm S. Knowles) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเองเปน
กระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู การตั้งจุดมุงหมาย
ในการเรียนรู การพบปะบุคคล หรือแหลงเอกสารในการเรียนรู การเลือกดําเนินการตามแผนการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนจะโดยไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นก็ตาม และโนลส
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(Knowles) กลาวตอไปอีกวาโดยปกติการเรียนรูด ว ยตนเองจะเกิดขึน้ จากการพบปะกับผูใ หความชวยเหลือ
ทัง้ หลาย เชน ครู พีเ่ ลีย้ ง บุคคลทีเ่ ปนแหลงความรู และจากเพือ่ นรวมงาน จากคํากลาวของเขา ชีใ้ หเห็นวา
เขาไมไดคาํ นึงถึงการเรียนรูด ว ยตนเองโดยลําพัง แตคาํ นึงถึงรูปแบบการเรียนทีไ่ มเปนทางการทีเ่ หมาะสม
กับการเรียนรูข องผูใ หญ (Knowles 1975:18)
อัลเลน ทัฟ (Alllen Tough) กลาววา การเรียนรูด ว ยการนําตนเอง หมายถึง การทีบ่ คุ คลใด
บุคคลหนึง่ มีสว นเกีย่ วของกับกระบวนการหรือโครงการการเรียนรูท ตี่ อ เนือ่ งกัน ซึง่ ผูเ รียนสวนใหญ
ใชเวลาอยางนอย 7 ชั่วโมง (หรือมากกวา) ในการเรียนรูจากโครงการการเรียนรูนั้น และเมื่อผูเรียน
ไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเองแลวผูเรียนควรไดรับความรู เกิดทัศนคติ ไดรับทักษะหรือ
สามารถทีจ่ ะกอใหเกิดกระบวนการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเรียนรูน นั้ ๆ การเรียนรู
ดวยตนเองอาจเกิดไดจากการใชบทเรียนสําเร็จรูป การศึกษาดวยตนเอง เชนการคิดเอง การอานเอง
ทดลองหรือปฏิบัติคนควาดวยตนเอง(Tough 1979:114)
คอลิน กริฟฟน (Colin Griffin) กลาววา การเรียนรูดว ยการนําตนเอง เปนการจัด
ประสบการณเรียนรูเปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูข องตนเองและความสามารถในการวางแผนการปฏิบตั แิ ละการประเมินผลการเรียนรู (Griffin
1989:153)
สตีเฟน ดี บรูคฟลด (Stephen D. Brookfield) กลาววา การเรียนรูด ว ยการนําตนเอง หมายถึง
การแสวงหาความรูโดยผูเรียนเปนผูกําหนดเปาหมายการเรียนรูที่ชัดเจน ควบคุมกิจกรรมการเรียน
ของตนเองในดานเนื้อหาและวิธีการเรียนซึ่งผูเรียนอาจจะขอความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน การ
วางแผน การใชสอื่ ประกอบการเรียน การใชหนังสือบทความตาง ๆ จากบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของรวมทัง้
เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง (Brookfield 1984:61)
รอดนี่ สเคเจอร (Rodney Skager) กลาววา การเรียนรูดว ยการชี้นําตนเอง เปนการ
พัฒนาการเรียนรูและประสบการณการเรียน ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติและ
การประเมินของกิจกรรมการเรียนทัง้ ในลักษณะทีเ่ ปนเฉพาะบุคคล และในฐานะทีเ่ ปนสมาชิกของกลุม
การเรียนทีร่ ว มมือกัน (Skager 1978 : 13)
คณาพร คมสั น (2540:36) กลา ววา การเรีย นรูด ว ยการนํ า ตนเอง หมายถึง การที่
ผูเรียนมีสวนรวม หรือกระตุนใหมีสวนรวมรับผิดชอบควบคุมการเรียนรูและปรับปรุงการเรียนรู
ของตนโดยผานกระบวนการเรียนรูท รี่ ะบบผูเ รียนวินจิ ฉัยความตองการในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
กําหนดเปาหมายและจุดประสงคที่จะพัฒนาทักษะการเรียน วางแผนการเรียนโดยเลือกและออก
แบบวิธีการเรียนที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย โดยดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับผูอื่นก็ได
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สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2543:7,9-10) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง
อนาคตเปนการเรียนการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความอยูรอดของชีวิต
ทั้งในปจจุบันและรูที่ยอมรับสภาพความแตกตางของแตละบุคคลเปนการเรียนรูท เี่ คารพในศักยภาพ
ของผูเรียนซึ่งจะตอบสนองความตองการความสนใจของผูเรียนโดยการยอมรับวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถทีจ่ ะเรียนรูส งิ่ ตาง ๆ ดวยตนเองไดเพือ่ ใหตนเองสามารถดํารงอยูใ นสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไดอยางมีความสุข การเรียนรูดวยการนําตนเองในที่นี้ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ
1. การวิเคราะหและการกําหนดความตองการของตนเอง
2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน
3. การแสวงหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคล
4. การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน
5. การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน
รจนา คํานึงผล (2542:15) กลาววา การเรียนรูด ว ยการนําตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู
ทีผ่ เู รียนริเริม่ วางแผนการเรียนรูด ว ยตนเองหรือไดรบั ความชวยเหลือจากบุคคลอืน่ ๆ หรือไมกไ็ ดในการ
กําหนดเปาหมายทางการเรียน กําหนดเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรูร วมทัง้ สือ่ การเรียน แหลงขอมูล
ที่ใชคนควาและประเมินผลการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน
ชนิตา สรอยน้ํา (2542:19) กลาววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึงพฤติกรรม
ทีผ่ เู รียนแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของตนเองในการเรียนรูใ นการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการ
เรียนรูและกํากับควบคุมกระบวนการในการเรียนรูของตนเองรวมทั้งมีอิสระในการคิดและกระทํา
โดยพึ่งตนเอง และมีความสามารถที่จะรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
จากความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเองที่กลาวมาเบื้องตนนั้นจะเห็นไดวาการ
เรียนรูดวยการนําตนเองนั้นเปนการดําเนินการที่ผูเรียนชวยเหลือตนเองในการเรียนรู ผูเรียนมีความ
คิดริเริ่ม ตั้งใจ มุงมั่นแสวงหาความรู เมื่ออยากรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวทําการวางแผนศึกษาคนควา
ดวยตนเองไปจนจบกระบวนการเรียนรู จึงสรุปไดวา การเรียนรูด ว ยการนําตนเองหมายถึง กระบวนการทีผ่ ู
เรียนมีความคิดริเริ่มดวยตนเอง โดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได ผูเรียนจะวินิจฉัย
ความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แสวงหาแหลงทรัพยากร
สําหรับการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
นักจิตวิทยาบําบัด กลุม ผูม แี นวคิดเกีย่ วกับมนุษยชาติ (Humanistic School) ดังเชน คารล
โรเจอร (Carl Rogers) ไดคนพบวิธีการสอนแบบใหเรียนเองโดยไมมีใครนํา (Nondirective
Learning) ซึง่ ใชหลักการเดียวกับการตัดสินใจดวยตนเอง (Self-determination) และเปนตัวของตัวเอง
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(Self-direction) โดยนําไปใชกับทฤษฎีบําบัดใหผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Client centered
Trerapy) ทําใหโรเจอรพบวา คุณภาพของการเรียนรูที่ไดจากวิธีถือผูรับบริการเปนศูนยมีความ
แตกตางไปจากที่คิดขึ้นจากหองเรียนปกติอยูมาก และผลจากการทดลองและประสบการณนี้ทําให
เห็นความสําคัญของวิธกี ารสอนโดยใชผเู รียนปกติอยูม าก และผลจากการทดลองและประสบการณนี้
ทําใหเห็นความสําคัญของวิธกี ารสอนโดยใชผเู รียนเปนศูนยกลาง (Student-Focused Approach) ยิง่ ขึน้
หลักสําคัญของวิธีสอนแบบนี้มีอยูวา ครูมีหนาที่เพียงสงเสริมและชวยสรางความ
สามารถใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนดวยตัวผูเรียนเอง และตามที่ผูเรียนตองการ ครูจะตองมีความเชื่อวา
ถาใหเงื่อนไขที่ถูกตอง ผูเรียนจะแสดงออกมาเองวาเขามีพลังและความสามารถที่จะเจริญงอกงาม
และเสาะแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงออกอยางมีความคิดสรางสรรค
ดังนั้น การเลือกใชอํานาจของครูแบบเกาและสรางความสัมพันธใหมกับผูเรียนในฐานะเปนเพื่อน
รวมเรียน จึงเปนกาวแรกในการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามแกผูเรียน บทบาท
ของผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู
นักจิตวิทยาปญญานิยม (cognitivism) ที่มีชื่อเสียงเชน Kohler, Wertheimer,Bruner
Gagne, Piaget มีแนวคิดวามนุษยเรียนรูไดโดยการใชสติปญญาและเหตุผลโดยการเรียนรูเปนผลมา
จากการที่ผูเรียนริเริ่มลงมือกระทําใหปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราหรือสิ่งที่ตองการเรียนรู
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสติปญญาของผูเรียนเปนผลใหเกิดการเรียนรูความเขาใจ
ในสิ่งนั้น ๆ นักทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยมเชื่อวาการเรียนรูเกิดจากผูเรียนมีการรับรูสิ่งเรา
ทําความเขาใจและลงมือกระทํา อาจมีวิธีการคิดหาเหตุผลตาง ๆ กัน ดังนี้ การเรียนรูดวยการหยั่งรู
การเรียนรูดวยการคนพบ การเรียนรูจากมโนภาพ การเรียนรูจากการใชสัญลักษณและการเรียนรู
จากประมวลสาระสนเทศ (ศิริชัย กาญจนวาสี 2534 : 26)
แนวคิดของพระธรรมปฏก (2541:12-14) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองนี้เปนเรื่องเกา
แตเกานี้เกาตามหลักการธรรมชาติ ไมใชเกาเพียงเปนเรื่องของประวัติศาสตร เกาในที่นี้คือไปสู
ธรรมชาติของมนุษยนั่นเอง เพราะธรรมชาติมนุษยนั้นเปนสัตวตองพึ่งพิงผูอื่น หรือเปนสัตวที่มีชีวิต
ที่ดีงามไดดวยการเรียนรู ฝกหัด พัฒนา อีกประการที่เห็นวาเปนเรื่องเกาสาเหตุมาจากหลักความคิด
นี้มาจากการปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจา ทีส่ ง เสริมการเรียนรูด ว ยตนเองโดยจัดตัง้ คณะสงฆขนึ้ มาเปนชุมชน
จุดประสงคเพื่อสงเสริมใหคนที่ตองฝกหัดพัฒนาตนเอง ไดฝกหัดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ พอตั้ง
ชุ ม ชนสงฆ ขึ้ น การก อ สร า งวั ด วาอารามจึ ง ตามมาเพราะฉะนั้นการบวชแตโบราณจึ งเรีย กวา
“การบวชเรียน” ถือวาการบวช คือการเรียน หรือวาบวชเพื่อเรียนและทําใหเราเขาใจเรื่อยมาวาวัด
คือแหลงทางการศึกษา
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โนลส (Knowles 1978:48) ไดสรุปพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูผูใหญซึ่งเอื้ออํานวย
ตอนักศึกษาในการจัดการศึกษาผูใ หญไวประการหนึง่ ทีส่ อดคลองกับหลักการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
กลาวคือ การนําตนเองซึ่งเปนความรูสึกสวนลึกของผูใหญที่มีความตองการและรูสึกถึงความ
สามารถในการนําตนเอง เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงควรอยูในกระบวนการสืบหาและคนหา
คําตอบรวมกับผูเรียนมากกวาการทําหนาที่สงผานความรูและทําหนาทีประเมินวาเขาคลอยตามหรือ
ไมเพียงเทานั้น
โนลส (Knowles 1976:48) เสนอทฤษฎีวา ดวยศาสตรการศึกษาผูใ หญของโนลส ทีเ่ รียกวา
ทฤษฎีแอนดรากอจี้ (Andragogy) โนลสมคี วามเชือ่ วาการเรียนรูจ ะเรียนรูไ ดมากทีส่ ดุ เมือ่ วิธกี ารและ
เทคนิคการสอนทําใหผเู รียนมีสว นเกีย่ วของ (Involved) ในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ซึ่งโนลสไดสรุป
ทฤษฎีแอนดรากอจี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานการเรียนรู 4 ประการ
1. มโนภาพตอตนเอง (Self-concept) เมื่อบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภ าวะมากขึ้น
ความรูสึกรับผิดชอบตอตนเองก็มีมากขึ้นตามลําดับ และถาหากบุคคลรูสึกวาตนเองไดเจริญวัยและ
มีวฒุ ภิ าวะถึงขั้นที่จะควบคุมและนําตนเองได บุคคลก็จะเกิดความตองการทางดานจิตใจ เพื่อที่จะได
ควบคุมและนําตนเอง นั่นคือผูใหญจะมองตนเองวาสามารถควบคุมและนําตนเองไดโดยไมตอง
พึ่งคนอื่น
2. ประสบการณ (Experience) บุคคลเมื่อ มีอ ายุแ ละวุฒิภ าวะมากขึ้น ก็ยิ่ง ทําใหมี
ประสบการณเพิม่ มากขึน้ ตามลําดับ ประสบการณตา ง ๆ ทีแ่ ตละคนจะไดรบั เปนเสมือนแหลงวิทยาการ
อันมหาศาลของการเรียนรู และในขณะเดียวกันประสบการณเหลานี้จะสามารถรองรับการเรียนรู
ในสิ่งใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางกวางขวาง
3. ความพรอม (Readiness) ผูใ หญพรอมทีจ่ ะเรียนเมือ่ เห็นวาสิง่ ทีเ่ รียนไปนัน้ มีความหมาย
และมีความจําเปนตอบทบาทและสถานภาพทางสังคม ผูใ หญเปนผูท มี่ หี นาทีก่ ารงาน มีบทบาทและ
สถานภาพทางสังคม ดังนัน้ ผูใ หญจงึ พรอมทีจ่ ะเรียนเสมอหากสิง่ ทีเ่ รียนไปนัน้ เปนประโยชนตอ ตนเอง
นัน่ คือการเรียนไปเพือ่ เปนสวนประกอบของสถานภาพทางสังคม เพือ่ ใหตนเองเปนทีย่ อมรับของสังคม
4. แนวโนมตอการเรียนรู (Orientation to Learning) ผูใหญเปนผูท่ีมีบทบาทและ
สถานภาพทางสังคม การเรียนรูของผูใหญจึงเปนการเรียนเพื่อแกปญหาชีวิตประจําวันยึดปญหา
เปนศูนยกลางในการเรียนรู ผูใหญจะเรียนก็ตอเมื่อความรูที่ไดรับจากการเรียนนั้นจะตองนําไปใช
ประโยชนไดโดยทันทีเนื้อหาในการเรียนจะตองเปนเรื่องใกลตัว เรียนแลวเกิดประโยชนตอตนเอง
ผูใหญจะไมยอมเสียเวลาในสิ่งที่ไมเกิดประโยชนตอตนเอง
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โนลส (Knowles 1975:34-37) ไดใชวิธีการเรียนการสอนผูใ หญหรือ Andragogical
Process มาประยุกตเพือ่ ทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ดังนี้
1. การสรา งบรรยากาศที่สง เสริม การเรีย นรูเ ปน บรรยากาศของความเปน อิส ระ
ไววางใจกัน ใหเกียรติ เคารพในกฎเกณฑรวมกัน เคารพในความเปนมนุษยรวมกันรวมไปถึงสภาพ
แวดลอมทางกายภาพตาง ๆ ของสถานที่เรียนที่จะตองเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
2. การวางแผนกิจกรรมเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอนอยางเปนระบบ
3. การศึกษาถึงความตองการของผูเรียนและผูสอน
4. การกําหนดทิศทางหรือวัตถุประสงคในการเรียนรูรวมกัน
5. การออกแบบวิธกี ารเรียนรูแ ละกิจกรรมการเรียนรูร ว มกันระหวางผูเ รียนและผูส อน
6. การดําเนินกิจกรรมตามแผนและแบบที่กําหนดไว
7. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน
ตอมา Hiemstra (1976:94) ไดทําการวิจัยเรื่องการเรียนรูของผูใหญ สรุปได ดังนี้
1. ผูใหญเกือบทุกคนจะมีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
2. การเรียนเพือ่ เครดิตหรือการเรียนในโรงเรียนนัน้ เปนเพียงสวนยอยของการเรียน
ทั้งหมดของผูใหญ (มีนอยกวา 5 เปอรเซ็นต)
3. การเรียนสวนใหญของผูใหญเปนการสอนที่เกิดจากการวางแผนของตนเอง
(ประมาณ 2 ใน 3 ของผูเรียนทั้งหมด)
4. แหลงวิชาการหรือสือ่ การเรียนของผูใ หญ ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ
เอกสาร จดหมาย ขาว เพื่อน ญาติ ชุมชน
5. วัตถุประสงคในการเรียนของผูใหญ สวนมากเปนการศึกษาเพื่อใหบรรลุถึง
ความเพรียบพรอมสมบูรณของชีวิต
6. บานเปนสถานที่เรียนที่ผูใหญชอบมากที่สุด
จากแนวคิดดังกลาวการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตในสังคมจะเห็นวาการเรียนรูเปนสิ่งที่เปนนามธรรม ดังนั้นสิ่งที่จะชวยใหเราเห็น
ไดวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม จึงสังเกตไดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูเรียนซึ่งเปนผล
ที่เกิดจากการเรียนรู ไมวาผูเรียนจะเปนเด็กหรือเปนผูใหญก็ตาม
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ความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ระบบการศึกษาในยุคขอมูลขาวสาร เปนการเรียนรูที่บุค คลจะตองเรียนรูไดจาก
สือ่ ตาง ๆ มากมาย ชองทางในการเรียนรูใ นปจจุบนั มีหลายชองทาง ซึง่ การเรียนรูจ ากสถาบันการศึกษา
เพียงอยางเดียวไมอาจสนองตอบตอความตองการได และไมอาจรูไ ดครบทัง้ หมด การเรียนรูท เี่ หมาะสมกับ
ยุคโลกาภิวฒ
ั น หรือยุคขอมูลขาวสาร คือการเรียนรูโ ดยการนําตนเอง ดังที่ Knowles (อางถึงใน ชัยฤทธิ์
โพธิ์สุวรรณ 2541:12) กลาวไววา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนลักษณะการเรียนเพื่อความ
อยูรอดของมนุษยตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและทวีความรวดเร็วมากขึ้นตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยี การเรียนรูโ ดยการชีน้ าํ ตนเองเปนกระบวนการตอเนือ่ งตลอดชีวติ ของโลก
ดวยการนําตนเองปจจุบันไดรับความสนใจอยางกวางขวางกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นมาตั้งแตอดีตแลว เชนบุคคลที่ประสบความสําเร็จจากการคนควาดวย
ตนเองอยางโสเครติส (Socrates) อับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) และสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา เปนตัวอยาง และคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ยงั เนนการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
คือ อ.ตตาหิ อตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหงตน หรือการพึ่งตนเองเปนสําคัญนั้นเอง (สุภมาส ทองใส
2536:20)
โนลส (Knowles 1975:15-17) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเองไว
ดังนี้
1. คนทีเ่ รียนรูด ว ยการริเริม่ ดวยตนเองจะเรียนรูไ ดมากกวา ดีกวาคนทีเ่ ปนเพียงผูร บั หรือ
รอใหผูอื่นถายทอดความรูใหเทานั้น คนที่เรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมายและ
มีแรงจูงใจสูง สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไ ดดกี วาและยาวนานกวาบุคคลทีร่ อรับคําสอนอยางเดียว
2. การเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับการพัฒนาทางจิตวิทยาและกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกวา คือ เมือ่ ตอนเล็ก ๆ เปนธรรมชาติทตี่ อ งพึง่ พิงผูอ นื่ ตองการผูป กครองปกปองเลีย้ งดู
และตัดสินใจแทนให เมือ่ เติบโตมีพฒ
ั นาการขึน้ คอย ๆ พัฒนาตนเองไปสูค วามเปนอิสระไมตอ งพึง่ พิง
ผูป กครอง ครู และผูอ นื่ การพัฒนาเปนไปในสภาพทีเ่ พิม่ ความเปนตัวของตัวเอง และชีน้ าํ ตนเองไดมาก
3. พัฒนาการใหม ๆ ทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม ๆ หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการ
ทางวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยเปด
และอื่น ๆ อีก รูปแบบของการศึกษาเหลานี้ลวนผลักภาระความรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเปนผูเรียน
รูดวยตนเอง
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4. การเรียนรูด ว ยตนเอง เปนความอยูร อดของชีวติ ในฐานะทีเ่ ปนบุคคลและเผาพันธ
มนุษย เนื่องจากโลกปจจุบันเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกิดขึ้น
เสมอ และขอเท็จจริงเชนนี้เปนเหตุผลไปสูความจําเปนของการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงเปน
กระบวนการตอเนื่องตลอดเวลา
ที บอยเดลล (T. Boydell 1976, quoted in Boud 1982:34) กลาววา“การเรียนรู
ดวยการนําตนเองทําใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถปรับวิธีการเรียนรูของตนเอง
อยางยืดหยุน ทําใหมีความคิดสรางสรรค สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อแกปญหาใหดีขึ้น
และประสบผลสําเร็จในการเรียน”
เลสลี ดิกกินสัน (Leslie Dickinson 1987:18) กลาววา “การเรียนรูด ว ยการนําตนเอง มีความ
สําคัญในฐานะที่เปนการเปดโอกาสใหผเู รียนไดเรียนรูต ามความแตกตางกันตามความถนัดวิธกี ารคิด
ยุทธวิธกี ารเรียนรู โอกาสการฝกปฏิบตั ทิ ไี่ มเทากัน และจุดมุง หมายในการเรียนทีแ่ ตกตางกัน”
แกรี ดี บอริช (Gary D. Borich 1992:286) กลาววา “การเรียนรูด ว ยการนําตนเองชวยใหผเู รียน
ควบคุมการเรียนรูของตนเอง ทําใหเขาใจเนื้อหาตําราดวยตนเอง และชวยใหผูเรียนสรุปความสําคัญ
ของเรื่อง รวมทั้งสามารถแกปญหา รูจักใชเหตุผล และมีความคิดวิจารณญาณในการเรียนรู”
แมเรียน เอ็ม ลาริสซี (Marian M. Larisey 1994:9) กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรู
ดวยการนําตนเองวาในอนาคตผูเ รียนจะตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูข องตนเองเพิม่ ขึน้ มากกวา
ในอดีต จึงมีความจําเปนจะตองฝกใหผเู รียนมีรปู แบบการเรียนรูข องตนเอง สามารถประเมินความพรอม
ในการเรียน เพื่อนําไปสูความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
สุทธิรัตน รุจิเกียรติกําจร (2540:69) กลาวถึงความสําคัญของการใชกิจกรรมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองไว 5 ประการไดแก
1. การเรียนรูด ว ยการนําตนเองสามารถแกปญ หาความแตกตางระหวางบุคคลและสงเสริม
การศึกษารายบุคคล
2. การเรียนรูดวยการนําตนเองทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน
3. การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการฝกใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นเปน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางหนึ่ง
4. การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการเปดโอกาสใหนําสื่อในรูปแบบตาง ๆ มาใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่
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5. การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการชวยลดขอจํากัดที่เกิดขึ้นในสถาบัน ไดแก
ปญหาของขนาดชั้นเรียนที่ใหญและจํานวนผูสอนที่ไมไดสัดสวนกับการฝกการใชภาษาในชั้นเรียน
คณาพร คมสัน (2540:36) สรุปความสําคัญของการเรีย นรูดว ยการนําตนเองไดวา
เปนคุณลักษณะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพชวยใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีความตั้งใจสูง มีแรงจูงใจ มีความยืดหยุนในการเรียนมากขึ้นและสามารถปรับพฤติกรรมการ
ทํางานรวมกับผูอื่น รวมทั้งเปนวิธีการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลสอดคลองกับการ
พัฒนาทางจิตวิทยาและธรรมชาติของมนุษย การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนพัฒนาการใหมทาง
การศึกษา ที่เนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองซึ่งจําเปนอยางยิ่ง สําหรับการ
ศึกษาในขั้นพื้นฐานทีจ่ ะตองเตรียมความพรอมใหผเู รียนมีประสบการณในการเรียนรูเ พือ่ เปนพืน้ ฐาน
ของการศึกษาตลอดชีวติ
สมคิด อิสระวัฒน (2541:38) ไดสรุปความสําคัญของการเรียนรูด ว ยการนําตนเองไวดงั นี้
1. ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีพในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
2. ทําใหผูเรียนเปนบุคคลมีความกระหายใครรู
3. ทําใหบุคคลสามารถเรียนรูเรื่องตางๆ ที่มีอยูไดมากที่สุด
4. ทําใหผเู รียนสามารถศึกษาไดอยางตอเนือ่ งโดยไมตอ งมีใครมาบอกและเปนผูค ดิ ริเริม่
ที่จะเรียนรูชวยใหการศึกษาเกิดความสมดุล
รุง แกวแดง (2541:113) กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเองวาทําให
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังตอไปนี้
1. มีความคิดริเริม่ ในการวินจิ ฉัยหรือประเมินความตองการในการเรียนรูข องตนเองโดย
ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ได
2. สามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรู
3. รูจ กั พัฒนาเกณฑทใี่ ชในการประเมินผลการเรียนรูข องตนเองโดยการคนหา คําตอบ
และใหเหตุผล
4. รูจ กั ถามเหตุผลของการมีกฎระเบียบ กระบวนการ หลักการและขอสมมุตฐิ านทีย่ อมรับ
ไดโดยปริยาย
5. สามารถปฏิเสธหรือเห็นดวย หรือปฏิบตั ติ ามในสิง่ ทีผ่ อู นื่ ตองการโดยตัดสินใจ
ดวยตนเอง
6. สามารถตระหนักในทางเลือกดานยุทธศาสตรการศึกษา และการแปลความหมาย
รวมทั้งเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับแนวความคิดและวัตถุประสงคของตนเองอยางมีเหตุผล
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7. สามารถทบทวนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องในฐานะที่เปนพัฒนาการทาง
ความรูและสังคม ซึง่ สามารถปรับยุทธศาสตรของตนเองเพือ่ เสริมสราง ศักยภาพในการเรียนรู
8. สามารถมองเปาหมาย นโยบาย และแผนอยางอิสระโดยปราศจากแรงกดดันจากผูอ นื่
9. สามารถพัฒนาความเขาใจในความเปนไปตาง ๆ จนสามารถอธิบายใหผอู นื่ เขาใจได
10. สามารถสรางกรอบแนวความคิดไดชัดเจนอยางอิสระและพรอมที่จะเปลี่ยน
แนวความคิดเมื่อมีเหตุผล
11. สามารถแสวงหาความรูไดดวยความกระตือรือรนอยางสม่ําเสมอโดยไมพึ่งพา
การเสริมแรงหรือรางวัลจากผูอื่น
12. สามารถระบุคานิยมสวนตัวและความสนใจของตัวเองได
13. สามารถยอมรับแนวความคิดอื่นที่ถูกตองและเผชิญกับการตอตานอุปสรรค
รวมทั้งวิจารณเปาหมายของตนเองโดยปราศจากโทสะ
14. สามารถประเมินขอบกพรองและขอจํากัดของตนเองในฐานะผูเรียนได
ดังนั้น การพัฒนามนุษยตั้งแตระดับพื้นฐานของชีวิต ควรเนนการใหเปนผูคิดเอง
โดยอิสระและมีเอกภาพบนพื้นฐานของตนเองซึ่งจะสามารถชวยใหเขาแตละคนเปนผูมีความ
สามารถในการกําหนดไดเองวาเขาควรทําอะไร และมีวิธีก ารทําอยางไร ผูที่ไ ดชื่อ วา เปนบุคคล
แหงการเรียนรูจะตองเปนผูที่พรอมที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลาโดยที่ อายุ สถานภาพ หรือสถานที่
ไมสามารถจํากัดการเรียนรูของเขาได “การเรียนรูของบุคคลหนึ่งจะไมเสร็จสิ้นสมบูรณจนกวา
จะถึงวาระสุดทายของชีวิต” ดังนั้น จึงควรปลูกฝงการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับบุคคลทุกคน เพื่อให
คนทุกคนรูจ กั แสวงหาความรู และนวัตกรรมใหม ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เปนการเปดโลกทัศนมองโลกใหกวางขึน้
เพื่อสรางทัศนะในการมองใหเปนระบบ (systematically approach) มองอยางเปนองครวม (holistic
approach) เปนบุคคลทีม่ ขี ดี ความสามารถในการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ เปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ของสังคม
ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
นักการศึกษาไดสรุปลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองหลายลักษณะ เชน
มัลคัม โนลส (Malcolm S. Knowles, อางถึงใน จินตนา ศิลปรัตน 2545:56-57) ไดสรุป
ลักษณะของผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ไว 9 ประการ
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1. ตองมีความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียน และทักษะที่จําเปน
ในการเรียนรู นั่นคือ รูความแตกตางระหวางการสอนที่ครู หรือผูสอนเปนผูชี้นํากับการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง
2. มีความเชื่อมั่นวา ตนเองสามารถทํางาน หรือเรียนไดโดยพึ่งตนเอง
3. มีความสามารถสรางความสัมพันธกับผูอื่นไดดีเพื่อบุคคลเหลานั้นชวยวินิจฉัย
ความจําเปนของการเรียนรูเ พือ่ ใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูข องตนเอง การวางแผนการเรียนรู
ของตนเอง การเรียนรูและการชวยเหลือบุคคลอื่น และการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น
4. สามารถวินิจฉัยตนเองไดวาจะเรียนรูอะไร
5. มีความสามารถแปลความตองการในการเรียนรู ออกมาเปนจุดมุงหมายของการ
เรียนรู ในรูปแบบที่จะทําใหการประเมินผลสําเร็จนั้นเปนไปได
6. มีความสามารถสรางความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจากผูสอนในการทํา
เรื่องยากใหงายขึ้น และเปนผูใหความชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา
7. มีความสามารถหาแหลงบุคคล และแหลงเอกสารวิทยาการที่เหมาะสมกับวัตถุ
ประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกัน
8. ความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชน
จากแหลงวิทยากรและมีความคิดริเริ่มในการวางแผนอยางมีทักษะความชํานาญ
9. ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลของขอคนพบ ตาง ๆ ไปใช
อยางเหมาะสม ประเมินตนเองไดวาบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูหรือไม
ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน (Lucy Madsen Guglielmino, quoted in Merriam and
Caffarella 1991:216) กลาวถึง คุณสมบัติของผูที่มีลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง มีดังตอไปนี้คือ
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (Openness to learning opportunities) มีลักษณะเปน
ผูร กั ความกาวหนา ใฝสรางอนาคต สามารถบังคับตนใหกระทําในสิง่ ทีค่ วรกระทํา ยินดีแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับคนอื่น ๆ มีความสนใจในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและมี
ความภูมิใจเมื่อเรียนสําเร็จ ชอบการศึกษาคนควาจากหองสมุด และมีความพยายามในการทําความ
เขาใจเรื่องที่ยาก ๆ ถือวาการเรียนรูเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินชีวิตและคิดวาผูใฝเรียนอยูเสมอ
คือผูนํา
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Self concept as Effective
learner) คือ เปนผูต อ งการเรียนรู มีความสามารถทีจ่ ะเรียน เมือ่ ตองการจะเรียนหรือตัดสินใจเรียนแลว
สามารถแบงเวลาไดแมจะมีงานอืน่ มากก็ตาม โดยรูว า เมือ่ ใดทีจ่ ะเรียนเรือ่ งใด สามารถเชือ่ มโยงสิง่ ทีก่ าํ ลัง
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เรียนกับเปาหมายระยะยาวทีต่ งั้ ไว สามารถหาวิธกี ารเรียนรูต า ง ๆ ในการเรียนรูเ รือ่ งใหม ๆ ไดอยาง
เหมาะสม มีความสุขสนุกสนานกับการแกปญหาที่ยาก ๆ ชอบทดลองเรียนรูสิ่งใหม ๆ ชอบสํารวจ
ปญหาและรูวาเมื่อตองการขอมูลจะหาไดจากที่ไหน
3. มีความคิดริเริ่ม และเรียนรูดวยตนเอง (Initiative & Independence in learning)
คือผูที่สามารถเรียนรูส่งิ ตาง ๆ ดวยตนเองไดดี ไมทอถอยแมจะไมคอยเขาใจในสิ่งที่กําลังทําอยู
สามารถคิดคนวิธีการตาง ๆ ไดแบบสําหรับการเรียนรูในเรื่องใหม ๆ ยอมรับในความผิดพลาดของ
ตนเอง เปนผูนํากลุมในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ สามารถทํางานดวยตนเองไดเปนอยางดี
4. มีความรักในการเรียน (Love of learning) คือเปนผูที่ก ระตือรือรนที่จ ะเรียนรู
สิ่งใหม ๆ ใฝรูใฝเรียนอยูเสมอ มีความชื่นชมตอบุคคลที่รักการเรียน ชอบการศึกษาคนควาอยูเสมอ
มีความตองการที่จะเรียนและปราถนาใหมีเวลามากขึ้น และเห็นวาการทดสอบไมใชประเด็นสําคัญ
หากแตความเขาใจในเรื่องที่ศึกษามีความสําคัญมากกวา
5. มองอนาคตในแงดี (Positive orientation to the future) คือเปนผูท ชี่ อบสถานการณ
การเรียนที่ทาทาย ชอบการแกปญหาที่มีคําตอบถูกมากกวาหนึ่งคําตอบ มีความพายามเชื่อมโยง
สิ่งที่กําลังเรียนกับเปาหมายที่ตั้งไว และคิดวาหองสมุดเปนสถานที่ที่มีความสําคัญตอการศึกษา
6. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูข องตน (acceptance of responsibility for one’s own
learning) คือ เปนผูท ที่ ราบดีวา ตนเองตองการเรียนอะไร ถามีสงิ่ ทีต่ อ งการเรียนจะหาทางเรียนรูใ หได
การยอมรับตนเองวาเปนผูที่มีความสามารถในการเรียนรูและมีความเชื่อวาการคิดอยูเสมอวาตนเอง
เปนใคร กําลังทําอะไร เปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาของตนเอง
7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) คือ เปนผูรูจักตนเองดีพอ ในการเรียน
ไมตองการใหผูสอนบอกทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อประสบปญหาที่ไมเขาใจไมหลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนั้น
สามารถทํางานตามลําพังและมีความคิดที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดดี และนําความคิดไปปฏิบัติใหเกิดผลดี
8. สามารถใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา (Ability to
use basic study skills and problem-solving skills) คือ เปนผูที่สามารถตัดสินใจในการศึกษาเรื่อง
ใหม ๆ ทราบแหลงขอมูลทีต่ อ งการคนหา มีความกระตือรือรนทีจ่ ะเรียนรูส งิ่ ตาง ๆ อยางมากมีทกั ษะ
ในการอาน การเขียน การฟงและการจํา มีความสนุกกับการแกปญ
 หาเห็นวาปญหาเปนสิง่ ทีท่ า ทาย
รอดนี ดับเบิลยู สเคเจอร (Rodney W. Skager 1978:116) ไดกลาวถึงลักษณะของผูเรียน
ที่เรียนรูดวยการนําตนเอง ไว 7 ประการ คือ
1. ยอมรับตนเองหรือมีทัศนคติในทางบวกตอตนเอง
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2. สามารถวางแผนการเรียนดวยตนเองโดยที่ผูเรียนจะตองรูความตองการในการเรียน
ของตนเองกําหนดจุดมุงหมายที่เหมาะสม และวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพที่จะทําใหบรรลุวัตถุ
ประสงคที่กําหนด
3. มีแรงจูงใจภายในทําใหเกิดการเรียนโดยไมคํานึงถึงแรงจูงใจภายนอก
4. มีการประเมินผล โดยตนเองหรือใหผูอื่นประเมินตามสภาพที่เปนจริง
5. นําประสบการณมาใชในกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู
6. มีความยืดหยุนในการเรียน คือสามารถเปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือวิธีการเรียน
สามารถเผชิญปญหาโดยใชการสํารวจและลองผิดลองถูกเมือ่ เกิดความลมเหลวสามารถนําขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นมาแกไขปรับปรุงมากกวาที่จะยอมแพหรือยกเลิก
7. มีความเปนตัวของตัวเอง สามารถดูแลควบคุมตนเองได และสามารถเลือกใช
รูปแบบการเรียนโดยพิจารณาวา มีความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
สมคิด อิสระวัฒน (2541:35) ไดกลาวถึงลักษณะของผูเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง
ไวดังนี้
1. ผูเรียนสมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (voluntarily to learn) มิไดเกิดจากการบังคับ
แตมีเจตนาที่จะเรียนเพราะความอยากรู ความสนใจ จึงเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเอง (self – resourceful) นั่นก็คือผูเรียนสามารถบอก
ไดวาสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลพื้นฐานที่ตองการหรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง
สามารถกําหนดเปาหมายวิธกี ารรวบรวมขอมูลทีต่ อ งการ และวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู ผูเ รียนตอง
เปนผูจัดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดวยตนเอง (manager of change) ผูเรียนตองมีความตระหนัก
ในความสามารถตัดสินใจได มีการรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี
3. ผูเ รีย นตอ งรู “วิธีก ารที่จ ะเรีย น” (know how to learn) นั่น คือ ผูเ รีย นควรทราบ
ขั้นตอนการเรียนรูของตนเอง รูวาตนเองจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร
ชิดชงค ส.นันทนาเนตร (อางถึงใน จินตนา ศิลปรัตน 2545:62-63) กลาวถึงคุณสมบัติ
ของผูที่เรียนรูดวยการนําตนเอง มีดังนี้
1. สามารถกําหนดความตองการการเรียนรูไดดวยตนเอง
2. มีทัศนคติที่ดีตอความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
3. สามารถกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ
4. ความสามารถทําใหตนเองเกิดแรงจูงใจและการควบคุมตนเอง
5. มีความยืดหยุนในการกําหนดเปาหมายการเรียนและเลือกวิธีการเรียน
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6. รูวาตนเองจะเรียนอยางไรดี และรูจุดออนจุดแข็งของตนเอง
7. มีความรูและทักษะในการเรียน
จากลักษณะดังกลาวผูเ รียนทีจ่ ะเรียนรูด ว ยการนําตนเองไดดจี ะตองเปนผูท มี่ คี วามเชือ่ มัน่
วาตนเองสามารถทํางานหรือเรียนไดดวยตนเอง จะตองมีการวางแผนการเรียน รูวาแหลงที่จะเรียนรู
อยูท ใี่ ด ประเมินผลการเรียนไดดว ยตนเอง เปนผูท ชี่ อบคนควาหาความรู สามารถเชือ่ มโยงสิง่ ที่ตองการ
เรียนได และสามารถประเมินผลและควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง
ขั้นตอนการเรียนรูดวยการนําตนเอง
อัลเลน ทัฟ (Allen Tough 1979:95-96) ไดกลาวถึงขัน้ ตอนการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ไวดังนี้
1. การตัดสินใจวาในกระบวนการเรียนรูน นั้ อะไรเปนความรู ทักษะทีจ่ ะเรียนรู ผูเ รียน
อาจจะมองหาขอผิดพลาดและจุดออนของความรูที่มีอยูในปจจุบันโดยพิจารณาทั้งดานทักษะและ
รูปแบบการเรียนรูในปจจุบัน
2. การตัดสินใจทีจ่ ะเรียนรูก จิ กรรมเฉพาะอยางไร วิธกี าร แหลงวิทยาการ หรืออุปกรณ
ที่ใชประกอบการเรียนมีอะไรบางในขอนี้ผูเรียนควรศึกษาวาตนเองมีความตองการเฉพาะดานอะไร
เกณฑทใี่ ชในการเลือกแหลงวิทยาการการเรียนรูเ ฉพาะอยางการรวบรวมความรูข อ เท็จจริง ขอไดเปรียบ
เสียเปรียบ การเขาถึงระดับและความเหมาะสมของแหลงวิทยาการ หรือกิจกรรมเฉพาะดานผูเ รียนอาจดู
หนังสือ หรือบทความในหองสมุดหรือรานขายหนังสือกอนการเลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในกรณีที่
เปนแหลงวิทยาการบุคคล อาจตัดสินใจวาบุคคลประเภทใดที่อาจใหเนื้อหาวิชาที่ตองการไดและ
พยายามหาบุคคลเหลานั้นซึ่งเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุด
3. ตัดสินใจวาจะเรียนที่ใด ผูเรียนอาจจะเลือกบริเวณที่เงียบสงบ สะดวกสบายและ
ไมมีผูใดมารบกวน หรืออาจจะตองการสถานที่ อุปกรณอํานวยความสะดวก หรือแหลงวิทยาการ
ที่อาจใชสะดวก
4. วางเปาหมายหรือกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอน
5. ตัดสินใจวาจะเริ่มเรียนเรื่องใด เมื่อใด
6. ตัดสินใจวาชวงระยะเวลาใด เนื้อหาควรจะกาวไปเทาใด
7. พยายามหามูลเหตุที่เปนอุปสรรค ที่จะทําใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จ
หรือหาขั้นตอนสวนที่ทําใหกระบวนการเรียนรูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ

48
8. การหาเวลาสําหรับการเรียนรู ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการลดเวลาหรือจัดเวลาให
เหมาะสมกับการทํางาน กิจกรรมในครอบครัว หรือการพักผอน โดยอาจจะขอรองไมใหบุคคลอื่น
รบกวนในเวลาที่กําลังศึกษา หรือขอรองใหผูอื่นทํางานแทนเปนครั้งคราว
9. คํานวณระดับความรูและทักษะหรือความกาวหนาของตนในดานความรูหรือ
ทักษะที่ตองการ
10. การเขาถึงแหลงวิทยาการที่เหมาะสม หรืออุปกรณที่เหมาะสม ในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของขั้นตอนนี้ ผูเรียนอาจหาเวลาวางไปในสถานที่ตาง ๆ พยายามหาหนังสือที่เหมาะสม
ในหองสมุด ตลอดจนการเขาพบบุคคลสําคัญที่เอื้อตอการเรียน
11. การสะสม หรือหาเงินที่จําเปน สําหรับประโยชนในการหาแหลงวิทยาการ การซื้อ
หนังสือ การเชาอุปกรณบางอยางตลอดจนคาใชจายในการศึกษา
12. เตรียมสถานทีห่ รือดัดแปลงหองเรียนทีเ่ หมาะสมสําหรับการเรียน โดยคํานึงถึง
ความรอนหนาว อากาศถายเทและแสงสวาง
13. เพิ่มขั้นตอนที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู ผูเรียนอาจหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจเพื่อที่จะ
เพิ่มความกาวหนาในการเรียน หรือเพิ่มความพอใจ พยายามเนนความสําคัญของการเรียนซึ่งสิ่งที่จะ
ทําไดมีดังนี้
13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจูงใจ
13.2 พยายามเพิม่ ความสุข และความยินดีในการเรียนรู หรือเพิม่ ความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนรู
13.3 จัดการกับการขาดความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง ทีจ่ ะเรียนรูห รือจัดการ
กับความสงสัยในความสําเร็จของโครงการที่จะเรียนรู
13.4 การเอาชนะความรูสึกผิดหวังที่มีสาเหตุจากความยากลําบากตาง ๆ
13.5 บอกกลาวผูอื่นถึงความสําเร็จของตน
จะเห็นไดวาการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
ซึ่งผูเรียนเปนผูจัดการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการจัดการดานเวลาที่ใชในการศึกษา เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตองการ
องคประกอบของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
โนล (Knowles 1976:40-47) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง คือ
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1. การวิเคราะหความตองการของตนเอง จะเริ่มตนจากการใหผูเรียนแตละคนบอก
ความตองการและความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียนใหเพื่อนอีกคนหนึง่ ทําหนาทีเ่ ปนผูป รึกษา
แนะนํา และเพื่อนอีกคนหนึ่งทําหนาที่จดบันทึก กระทําเชนนี้หมุนเวียนกันไปจนครบโดยไดแสดง
บทบาทครบ 3 ดาน ผูเ สนอความตองการ ผูใ หคาํ ปรึกษา และผูค อยจดบันทึก สังเกตุการณการเรียนรู
บทบาทดังกลาวใหเปนประโยชนอยางยิ่งในการเรียนรวมกันและชวยเหลือกันและกันในทุก ๆ ดาน
2. กําหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยเริ่มตนจากบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 ผูเ รียนควรศึกษาจุดมุง หมายของวิชาแลวจึงเริม่ เขียนจุดมุง หมายในการเรียน
2.2 ผูเรียนควรเขียนจุดมุงหมายใหแจมชัด เขาใจได ไมคลุมเครือ คนอื่นอาน
แลวเขาใจ
2.3 ผูเรียนควรเนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวัง
2.4 ผูเรียนควรกําหนดจุดมุงหมายที่สามารถวัดได
3. การกําหนดจุดมุง หมายของผูเ รียนในแตละระดับ ควรมีความแตกตางอยางเห็นไดชดั
การวางแผนการเรียนโดยใหผเู รียนกําหนดแนวทางการเรียนขึน้ มา เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของวิชา
ผูเรียนควรวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนตามลําดับ ดังนี้
3.1 ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของตนเอง
3.2 การวางแผนการเรียนของผูเรียน ควรเริ่มตนจากผูเรียนกําหนดจุดมุงหมาย
ในการเรียนดวยตนเอง
3.3 ผูเรียนเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจ
ของผูเรียน
3.4 ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียน เพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ เปนกระบวนการศึกษาคนควา ที่มีความสําคัญตอการ
ศึกษาในปจจุบันเปนอยางมาก ดังนี้
4.1 ประสบการณการเรียนแตละดานที่จัดใหผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นถึงความ
มุงหมาย ความหมายและความสําเร็จและประสบการณนั้น ๆ
4.2 แหลงวิทยาการ เชน วัด สถานีอนามัย ถูกนํามาใชไดอยางเหมาะสม
4.3 เลือกแหลงวิทยาการใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน
4.4 มีการจัดสรรอยางดี เหมาะสมที่กิจกรรมบางสวนผูเรียนจะเปนผูจัดเอง
ตามลําพังและบางสวนเปนกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางครูและผูเรียน
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5. การประเมินผล เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง ชวยให
ผูเรียนทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของตนเองเปนอยางดี การประเมินผลจะตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงค โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติและคานิยม ซึ่งขั้นตอน
ในการประเมินผลมีดังนี้
5.1 กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหแนชัด
5.2 ดําเนินการทุกอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวขั้นตอนนี้สําคัญในการ
ใชประเมินผลการเรียนการสอน
5.3 รวบรวมหลักฐาน การตัดสินใจจากผลการประเมิน จะตองอยูบนพื้นฐาน
ของขอมูลที่สมบูรณและเชื่อถือได
5.4 รวบรวมขอมูลกอนเรียนเพื่อเปรียบเทียบหลังเรียนวากาวหนาเพียงใด
5.5 แหลงของขอมูล จะหาขอมูลจากครู และผูเ รียนเปนหลักในการประเมินผล
จากองคประกอบดังกลาวการเรียนรูด ว ยการนําตนเองจะตองประกอบดวยตัวผูเ รียนเอง
จะตองรูว า ตนเองรูค วามตองการทีจ่ ะเรียน กําหนดจุดมุง หมาย วางแผนการเรียน แหลงวิทยาการการเรียน
และประเมินผลการเรียน เพื่อทราบความกาวหนาและปรับปรุงวิธีการเรียนดวยตนเอง
วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง
นักการศึกษามีแนวคิดวาการเรียนรูดวยการนําตนเองไมไดเกิดขึ้นกับบุคคลขึ้นอยูกับ
สถานการณในการเรียนรูและเปนการเรียนรูที่มีขั้นตอน
สุรกุล เจนอบรม (2532 ข: 24) เชื่อวาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสามารถสราง
ใหเกิดขึ้นไดในตัวบุคคล และไดเสนอแนะวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองดังนี้
1. ทําความรูจักตนเอง หัดเปนคนชางสังเกต พิจารณา พยายามสํารวจตนเองวาสนใจ
เรื่องอะไรมากที่สุด มีความสามารถเฉพาะในดานใด สนใจสิ่งใหม ๆ อะไรบาง ตลอดระยะเวลา
ทีผ่ า นมาประสบความสําเร็จในการเรียนมากนอยเพียงใด มีความพอใจในการเรียนอยางไรและดวยวิธใี ด
2. ทําสมุดบันทึกสวนตัว สมุดดังกลาวจะเปนประโยชนเพื่อใชบันทึกขอมูล ความคิด
เรื่องราวตาง ๆ ที่ไดเรียนรูหรือเกิดขึ้นในสมอง สมุดนี้จะชวยเก็บสะสม ความคิดทีละเล็ก ละนอย
เขาไวดวยกัน เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมใหกาวไกลออกไป
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3. กําหนดโครงการที่จะเรียน จากสมุดบันทึกนั้น ลองนํามาขยายเปนโครงการ เปน
แผนการเรียนวาจะเรียนรูอยางไร ขอใหพิจารณาวา ความรูที่ตองการจะแสวงหานั้นชวยใหเรา
ถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมทําใหเกิดความพอใจ ความสนุกที่จะเรียนวิชานั้นหรือเปลาประหยัด
เงินและประหยัดเวลามากนอยแคไหน
4. สรางหองสมุดของตนเอง ในที่นี้หมายถึงการรวบรวมรายชื่อ ขอมูล แหลงความรู
ตาง ๆ หนังสือ สถานที่ ที่คิดวาจะเปนประโยชนตรงกับความสนใจ เพื่อไวใชในการศึกษาคนควา
5. มองหาแหลงความรูที่มีอยูในชุมชนนั้น เชน ผูรู ผูชํานาญในอาชีพตาง ๆ หองสมุด
วัด สมาคม โรงเรียน สถานที่ราชการ โดยแหลงความรูเทาที่ยกตัวอยางมานี้จะเปนแหลงสําคัญ
ในการศึกษาคนควาหาขอมูล
6. หาเพื่อนรวมเรียน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
7. การเลือกเรียนวิชาตาง ๆ ที่สนใจ ซึ่งอาจจะเลือกเรียนจากสถานศึกษาตาง ๆ ที่เปด
สอนในเวลาเย็นหรือวันหยุด หรืออาจจะเรียนทางวิทยุหรือโทรทัศน ไปรษณียจากมหาวิทยาลัยเปด
เปนตน โดยลักษณะของการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนไมจําเปนตองเขาชั้นเรียน
8. การเรียนรูจ ากการฝกปฏิบตั งิ านซึง่ กอใหเกิดความรูแ ละประสบการณทเี่ ปนประโยชน
สมคิด อิสระวัฒน (2538 : 8) กลาววาวิธกี ารเรียนรูด ว ยตนเองทีผ่ ใู หญตอ งการคือ วิธกี าร
เรียนที่ตนเองมีสวนรวมและทําดวยตนเองและพบวาวิธีการพัฒนาคุณลักษณะ “ใหสามารถเรียนรูได
ดวยการนําตนเอง” คือการจัดโอกาสให “ผูเ รียน” มีโอกาสลงมือปฏิบตั ิ (ทํางาน) และมีโอกาสรับผิดชอบดวย
ตนเอง
จากงานวิจยั ของ Penland (1979, อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2538:15) พบวาวิธกี ารซึง่ คน
เรียนรูด ว ยการนําตนเองมีความสนใจจะนํามาใชในการเรียนและเห็นวาเปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือวิธกี ารสังเกตุ
และวิธีการอาน วิธีการคุย การถามคําถาม การฟง การลองผิดลองถูก เปนวิธีที่กลุมตัวอยางเห็นดวย
ในระดับกลาง
จากแนวความคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองพบวานักการ
ศึกษามีแนวความคิดและวิธกี ารเรียนทีแ่ ตกตางและสรุปวา วิธกี ารเรียนรูด ว ยการนําตนเองเปนวิธกี าร
เรียนรูที่สามารถสรางใหเกิดขึ้นไดในตัวผูเรียน โดยผูเรียนตองทําความรูจักตนเอง รูวาตนเองสนใจ
เรียนเรื่องใด มีความรูความสามารถในเรื่องใดบาง เรียนรูในเรื่องที่ตรงกับความสนใจและความ
ตองการของตนเองโดยวางแผนหรือกําหนดโครงการในการเรียนรู รูวิธีการเรียนรูการแสวงหา
ขอมูลตาง ๆ จากแหลงความรูไดอยางเหมาะสม
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แหลงวิทยาการในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540:30) กลาวถึง แหลงสะสมความรูของมนุษยซึ่งอาจแบงได
เปน 3 ประเภทดังนี้
1. ในตัวมนุษยเอง คือ สมอง เปนสิ่งที่อานไดยาก เพราะเปนระบบลึกซึ้งมากจะอานได
ก็ตองใหมนุษยนั้นสื่อออกมาดวยคําพูดและแสดงทาทาง หรือสัญลักษณซึ่งเขาใจรวมกัน
2. ในสิ่งตาง ๆ คือธรรมชาติและวัตถุตาง ๆ เปนความรูที่อานได แตตองมีความรู
ความสามารถอื่น ๆ ประกอบดวย เชน นักโบราณคดีอานอายุกระดูก นักภูมิศาสตรอานชั้นดิน
เปนตน ความรูพ นื้ ฐานในการอานสิง่ เหลานีแ้ ตเดิมก็ไดรบั การถายทอดกันมาจากการฝกฝน แตตอ มาก็มี
ตําราใหศึกษากันได แตตองอาศัยประสบการณประกอบดวย
3. ในสิ่งตาง ๆ ที่บันทึกไว นับไดวาเปนแหลงสําคัญที่สุดสําหรับการศึกษาคนควา
ของมนุษยไดแก รหัสและตัวอักษร ตาง ๆ ซึ่งสวนใหญบันทึกไวในหนังสือและวัสดุการอาน
มารค นิโคลส (Mark Nichols 1971:342-343) ไดจําแนกประเภทแหลงวิทยาการ
หรือแหลงทรัพยากรในชุมชนไวหลายประเภทคือ
1. ผูชํานาญพิเศษ คือ ผูที่มีความชํานาญ เชนนักดนตรี จิตรกร นักกีฬา พอคา
นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม แมบาน ชาวนา
2. พอ แม หรือผูปกครอง เปนทรัพยากรที่สําคัญ
3. ผูแทนองคกร คือบุคคลที่เปนตัวแทนของสังคม เชน เทศบาล และองคการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งพนักงาน คณะกรรมการธุรกิจตาง ๆ และหนวยงานอื่น ๆ
4. ผูแทนดานธุรกิจและอุตสาหกรรม บุคคลที่ทํางานในโรงแรมตาง ๆ การขนสง
เหมืองแร กิจกรรมคา การเกษตร การเงินการประกันภัย
5. ผูแทนของรัฐบาล คือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัด เชน
นายกเทศมนตรี คณะกรรมาธิการของจังหวัด ตํารวจ ฯลฯ
6. คณะกรรมการใหการศึกษาเอกชน เชน ผูที่ใหการแนะแนวในโรงเรียน
7. ทรัพยากรธรรมชาติ เชน พืช สัตว หิน ดิน น้ํา แร และวัตถุทางธรรมชาติอื่น ๆ
8. สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น มนุษยไดสรางสิ่งตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งมีคุณคาทาง
การศึกษาและเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญทีใ่ ชในการเรียนการสอน ไดแกอาคาร สถานที่ ถนน รถไฟ รถยนต ฯลฯ
แหลงวิทยาการในการเรียนรูด ว ยตนเองมีมากมาย เชน พอ แม ผูป กครอง ครู เพือ่ นรวมงาน
สื่อตางๆ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา สัตว แร ก็เปนแหลงวิทยาการไดเปน
อยางดี
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั แบงการศึกษาออกเปน 2 หัวขอ คือ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับผลการปฏิบตั งิ านของพัฒนากร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดว ยการชี้นําตนเอง
ลูซี่ แมดเซน กูกลิเอลมิโน (Lucy Madsen Guglielmino 1977) แหงมหาวิทยาลัยจอรเจีย
ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดความพรอมของการเรียนดวยการนําตนเอง (Development
of the Self-directed Learning Readiness Scale) งานวิจัยนี้ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดววยการนํา
ตนเองจากบุคคลที่ไดรับการตระหนักวา มีการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางเดนชัด จํานวน 14 คน
การเก็บขอมูลใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เริ่มตนดวยใหกลุมตัวอยางระบุองคประกอบ
สําหรับที่มีตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง รวมถึงความสามารถ เจตคติ และบุคลิกสวนตัวที่สําคัญ
แลวนําองคประกอบที่ไดจากการสํารวจมาใชเปนขอมูลสําหรับการสรางแบบวัดลักษณะความพรอม
ของการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed Learning Readiness Scale) ที่เรียกยอวา SDLRS
แบบสอบถามมี 41 ขอ เปนกิจกรรมและลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองมีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา แบบลิเคอรท (Likert-type item) ไดนาํ เครือ่ งมือนีไ้ ปใหกลุม ตัวอยางจํานวน 307 คน
ในรัฐจอรเจีย แคนาดา และเวอรจิเนียเปนผูตอบแลวนําคําตอบที่ไดมาทําการวิเคราะหเปนรายขอ
(Item Analysis) และวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อใชเลือกคําถามสําหรับทําเปน
แบบสอบวัดเพื่อใชในวงกวางตอไป แบบวัดนีม้ คี วามเชือ่ มัน่ 0.78 ในระยะตอมาไดมกี ารปรับปรุง
เครือ่ งมือ โดยเพิม่ ขอคําถามจาก 41 ขอ เปน 58 ขอ และนักวิจยั คนอืน่ ๆ เชน ซับบาเกียน (Subbaghian)
ฮาสซัน (Hassan) และ บรอคเก็ท (Brockett) ไดนาํ ไปลองใช และระบุวา เปนแบบวัดทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ
และมีความสมเหตุ สมผล จากงานวิจยั ชิน้ นี้ ชีใ้ หเห็นวาการทีบ่ คุ คลเรียนรูด ว ยการนําตนเองไดนนั้ ตองมี
ลักษณะความพรอมของการเรียนรู 8 ประการ คือ
1. การเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน (Openness to Learning Opportunities)
2. เชื่อมันวาตนเองเปนผูเรียนทีดีได (Self Concept as an Effective Learner)
3. มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน (Initiative and Independence in Learning)
4. มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง (Informed Acceptance of Responsibility
for One’s Own Learning)
5. มีความรักในการเรียน (Love of Learning)
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6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity)
7. มองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the Future)
8. มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา (Ability to Use basic Study Skills
and Problem-solving Skills)
บารบารา จีน บอกซ (Barbara Jean Box 1983 : 679-A) ไดศึกษาลักษณะความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาปจจุบันและผูที่สําเร็จการศึกษาดานโปรแกรมพยาบาล
จาก Tulsa Junior College เมือง Tulsa มลรัฐ Oklahoma กลุมตัวอยาง 477 คน ใช SDLRS เปน
เครื่องมือในการศึกษา ผลการวิจัยพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดาน อายุ เพศ แตมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในดานคะแนนความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับคะแนน
รวมเกรดเฉลี่ยสะสม
ลูจิเนีย ยัง (Lugenia Young 1986 : 36-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ เพศ
และการควบคุมตนเองกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
Georgia จํานวน 126 คน โดยใช SDLRS และ ANS-IE (Adult Newicki Strickluad internation
external Scale) ผลการวิจัยพบวาไมปรากฏความสัมพันธระหวางเพศ เชื้อชาติ และการควบคุม
ตนเองกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง
โดนัล โรเบิรต เกรย (Donald Roberts Gray 1986 : 1218-A) ไดทาํ การวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษา
วิธกี ารบรรลุเปาหมายโครงการการเรียนรูด ว ยการนําตนเองในผูใ หญกลุม ตัวอยางทีศ่ กึ ษาจํานวน 30 คน
เปนผูสอนในกองทัพ 15 คน พยาบาลฝกหัด 15 คน พบวา มีความยุงยากสับสนในกระบวนการ
วางเปาหมายในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง และคอนขางจะไมเปนแบบแผน มีลกั ษณะการยืดหยุน ได
ยอมใหผูเรียนวางเปาหมายและขยายเปาหมายจะขึ้นอยูกับการสํารวจเนื้อหาในโครงการการเรียนรู
เพือ่ ทีจ่ ะหาความรูพ นื้ ฐานอยางเพียงพอ ความพอใจตอเปาหมายการเรียนรูจ ะเพิม่ ขึน้ ตามโครงการการ
เรียนรูท ี่กาวหนาขึ้น กลุมตัวอยางยืนยันวาจะใชวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยมุงความสนใจ
ในหัวขอที่สนใจ ซึ่งมีการควบคุมเปาหมาย และวิธีการเรียนรูเปนองคประกอบที่สําคัญ
เรวิด แกด (Ravid Gad 1986 : 1993-A) ไดศึกษาเรื่องการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ในฐานะทีเ่ ปนองคประกอบของการฝกอบรมในอนาคต กลุม ตัวอยางเปนลูกจาง 132 คน จากหนวยงาน
ตาง ๆ ผลการวิจยั พบวา ไมมคี วามแตกตางทีส่ าํ คัญในดานความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ของลูกจางแผนกตาง ๆ บรรยากาศขององคการไมเกีย่ วของกับความพรอมของลูกจางแตตวั แปรบางตัว
เชน ระดับการศึกษา ระดับอาวุโส มีผลกระทบโดยตรงตอความพรอม และขอสรุปสําคัญ คือ
การเรียนรูดวยการนําตนเองจะเปนตัวแปรที่สําคัญในการฝกอบรมในอนาคต
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วิเลียม ฟรานซิส แมคคารธี (William Francis Mc Carthy 1988 : 3279-A) ไดศึกษา
การเรียนรูดวยการนําตนเอง และเจตคติของนักศึกษาปริญญาตรีวิชาคณิตศาสตร ระหวางนักศึกษา
อายุนอยกับนักศึกษาอายุมากใช SDLRD และ MAS(The Math Attitude Scale) ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาอายุนอ ยมีระดับการเรียนรูด ว ยการนําตนเองในระดับปานกลางและมีเจตคติตอ วิชาคณิตศาสตร
เชิงลบ นักศึกษาที่มีอายุมากมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปานกลางและสูงกวามี
เจตคติทดี่ ตี อ การเรียนวิชาคณิตศาสตร แตยงั มีความกังวลตอการเรียนเชนเดียวกับนักศึกษาทีม่ อี ายุนอ ย
เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสองกลุม ปรากฎวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุม
อายุนอยกับกลุมอายุมาก ในดานการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เฟรดริค จี โพสเนอร (Fredric G Posner 1990 : 813) ศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเอง และแนวโนมของบุคลิกภาพของนักเรียนใน An Open
Alternative High School โดยศึกษาทักษะ เจตคติ และลักษณะนิสัยของนักเรียนที่สงเสริมให
นักเรียนจบการศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวาง ความคิดเห็นเกีย่ วกับสมรรถภาพแนวโนมของ
บุคลิกภาพและความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน โดยใชเครื่องมือ The SelfPerception Profile For Adolescents (Harter 1988) A Scale of Intrinsic Versus Extrinsic
Orientation in the classroom (Harte 1982) และ The Self-Directed Leaning Readiness Scale
(Guglielmino 1977) ผลการวิจยั พบวา พัฒนาการของทักษะการนําตนเอง เจตคติ และลักษณะนิสัย
คอย ๆ เปลี่ยนไปทีละนอย ๆ ในตอนตนของการเรียน และเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเรียนจบ
ในโครงการที่เรียนดวยการนําตนเองตั้งแต 1 โครงการขึ้นไป การรับรูสมรรรถภาพทางการศึกษาใน
ทางบวกสงผลตอการจบการศึกษาและมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจภายใน ซึง่ ไดแกการชอบ
สถานการณการเรียนรูท ที่ า ทาย ชอบการเรียนรูอยางเปนอิสระ มีความเชื่อมั่นในความอยากรูและ
ความสนใจ ทําใหเกิดแรงจูงใจ การจัดการศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองตองมีการ
สนับสนุนทีด่ ี ใหอาํ นาจแกนกั เรียน มีการวางแผนการเรียนของแตละบุคคลและเนนความหลากหลาย
ในทักษะการเรียนรู
ดอนนา ลีซ คลาวด (Donna Leach Cloud 1993:41-70) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเองของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 โดยใชเครื่องมือ
วัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองของกูกลิเอมิโน (Guglielmino,1977) ผลการ
วิจัยพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบสูงจะมีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
ชี้นําตนเองสูง ดว ย นัก เรีย นหญิง มีร ะดับ ความพรอ มในการเรีย นรูดว ยการชี้นําตนเองสูง กวา
นักเรียนชาย
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นรินทร บุญชู (2532 : 95-102) ไดทาํ การศึกษาเรือ่ งลักษณะการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino 1977) โดยปรับ
เครื่องมือวัดลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของกูกลิเอลมิโน SDLRS แลวนํามาวิเคราะหหา
คุณภาพของเครือ่ งมือ ไดคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.84 กลุม ตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทีส่ มุ มาจาก 7 คณะ จํานวน 1,050 คน ผลการวิจยั พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีลกั ษณะการ
เรียนรูด ว ยตนเองอยูใ นระดับสูงในดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู และมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู
ของตนเอง สวนคุณลักษณะที่เหลือ 6 ดาน อยูในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ
การมองอนาคตในแงดี การมีความรักในการเรียน การมีมโนคติของตนเอง ในดานการเปนผูเรียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ การมีความคิดสรางสรรค การมีความสามารถในการใชทกั ษะ สําหรับการศึกษาตัวแปร
ที่มีผลตอการเรียนรู พบวา เพศ คณะที่ศึกษา และผลการศึกษามีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษา
สุวรรณา ยหะกร (2533 : 76-83) ไดศกึ ษาความคิดเห็นของครูสงั คมศึกษาและนักศึกษา
ผูใหญเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองในโรงเรียนผูใหญสายสามัญกรุงเทพมหานคร พบวา
ครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผูใหญเห็นดวยอยางมากเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองทั้ง 5 ดาน
โดยครูสังคมมีความคิดเห็นเรียงลําดับ ดังนี้ การแสวงหาความรู ดานการวิเคราะหความตองการ
ดานการวางแผนการเรียน ดานการกําหนดจุดมุง หมายในการเรียน ดานการประเมินผล และนักศึกษา
ผูใ หญมคี วามคิดเห็นเรียงลําดับดังนี้ ดานการวางแผนการเรียน ดานการแสวงหาวิทยาการ ดานการ
วิเคราะหความตองการ ดานการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน ดานการประเมินผล เมือ่ เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูสงั คมศึกษาผูใ หญเกีย่ วกับการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ทัง้ 5 ดาน พบวา มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียงดานเดียวคือ การวางแผนการเรียน สวน 4 ดาน
ไมแตกตางกัน
สุภมาส ทองใส (2536:ง) ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน
นอกระบบโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนโดยใชแบบวัด
ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองตามแนวคิดของ กูกลิเอลมิโน (Guglielmino) และเปรียบเทียบ
ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองตามตัวแปรดาน เพศ อายุ สาขาวิชาชีพ เหตุผลที่เขาศึกษาระดับ
การศึกษากอนเขาเรียน วิธีการเรียน ผลการเรียนและการประกอบอาชีพขณะศึกษาของผูเรียน
นอกระบบประเภทอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 420 คน จาก 42 โรงเรียน ดวยเครือ่ งมือวัดลักษณะการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ซึง่ สรางขึน้
โดยใชแนวคิดของกูกลิเอลมิโน ผลการวิจัยพบวาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน
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นอกระบบโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ผูเรียนมีองคประกอบลักษณะการเรียนรูดวย
การ นําตนเองอยูใ นระดับปานกลาง 6 ดาน คือ ดานมโนคติของตนเองในการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดานความรักในการเรียน ดานความรับผิดชอบตอการเรียนของตน ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู
ดานการมองอนาคตในแงดี ดานความคิดสรางสรรค และลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ตามตัวแปร เพศ อายุ สาขาวิชาชีพ ระดับการศึกษากอนเขาเรียน และการทํางานระหวางศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
วิมลพรรณ กุลัตถนาม (2538 : 88-91) ไดศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง ของครูอาสาสมัครทางการศึกษานอกโรงเรียนในเขตการศึกษา 11 พบวาครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน เขตการศึกษา 11 มีลกั ษณะการเรียนรูโ ดยการชีน้ าํ ตนเองในระดับสูงในภาพรวม
โดยอยูใ นระดับสูง 6 ดาน คือ ความรักในการเรียนรู การมองอนาคตในแงดี ความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูข องตนเอง มโนคติของตนเองในการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การเปดโอกาสตอการเรียนรู
ความสามารถในการใชทักษะหาความรูและทักษะการแกปญหา ความริเริ่มและมีอิสระในการเรียน
รูและความคิดริเริ่มสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง
สมคิด อิสระวัฒน (2538 : 61-72) ไดศกึ ษาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
คนไทยเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือบุคคลซึ่งประสบความสําเร็จในดานอาชีพของ
ตนเองโดยมิไดรับการศึกษาหรือเรียนจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจาก
ทองถิน่ นัน้ ๆ วาเปนบุคคลทีม่ คี วามรู ความเชีย่ วชาญในอาชีพนัน้ ๆ โดยการจับฉลาก จํานวน 30 คน
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณผลการวิจัยพบวาลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
คนไทย คือ 1. อานหนังสือ ดูงาน เขาไปอยูดวยหรือคลุกคลี ฟงและการสังเกต 2. คิดวิเคราะห
3. ลองทํา 4. ประเมินผล จุดเริม่ ตนของแตละบุคคลอาจจะไมเหมือนกันแตขนั้ 2 ถึง 4 จะเหมือนกันทุกคน
คุณสมบัตขิ องคนทีเ่ รียนรูด ว ยตนเอง คือ ตองชางสังเกต ชางคิด ชางวิเคราะห เปนนักปฏิบตั แิ ละ
นักประเมินผล มีความเพียรพยายามและมีความตัง้ ใจจริงในการทํางาน สําหรับปจจัยทีส่ ง เสริมใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง คือบุคลิกภาพของพอแมหรือบุคคลใกลชิด วิธีการสรางสิ่งแวดลอมเมื่อเลี้ยงดู
ลูกของพอแมและวิธีการสอน
สรอยทิพย อุจวาที (2539 : 100-105) ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นํา
ตนเองของหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จํานวน 572 คน ผลการวิจัยพบวา
โดยภาพรวมระดับความพรอมในการเรียนรูโดยการนําตนเองของหัวหนาศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรีย นอําเภออยู ใ นระดั บ สู ง เช น เดีย วกับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง และเมื่อศึกษา
ในองคประกอบทั้ง 8 ดาน ปรากฏวาอยูในระดับสูง 7 ดาน คือ รักการเรียนรู มองอนาคตในแงดี
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มโนภาพตอตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
การเปดโอกาสตอการเรียนรู ความสามารถใชทกั ษะศึกษาหาความรูแ ละทักษะการแกไขปญหา ความ
คิดริเริม่ และอิสระในการเรียนรู สวนที่อยูในระดับปานกลางมีเพียงดานเดียว คือความคิดสรางสรรค
และจากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูโ ดยชีน้ าํ ตนเองกับระดับความรูส กึ
เห็นคุณคาในตนเอง พบวา มีความสัมพันธกัน
สิริรัตน สัมพันธยุทธ (2540 : 93-101) ไดทําการวิจัย เรื่อง ลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัย
พบวา ลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เปนรายองคประกอบ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 4 องคประกอบ เรียงลําดับจากนอยไปหามาก
คือการเปดใจรับโอกาสที่จะเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง มีความรักที่จะเรียนและ
มองอนาคตในแงดี องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยปานกลาง มี 4 องคประกอบ คือ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีทักษะที่จําเปนในการเรียนและการแกปญหา มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน
และเชื่อมั่นวาตนเองเปนผูเรียนที่ดีได
อัญชลี เจียรประเสริฐ (2542 : 95-98) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาระดับความพรอม
ในการเรียนรูโ ดยการชีน้ าํ ตนเองและแบบภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารระดับกลางของสภากาชาดไทย ผลการ
วิจัยพบวา โดยภาพรวม ผูบริหารระดับกลางของสภากาชาดไทย มีระดับความพรอมในการเรียนรู
โดยการชีน้ าํ ตนเองอยูใ นระดับสูง เมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับสูง 7
องคประกอบ เรียงจากมากไปหานอย คือ รักการเรียนรู ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
การมองอนาคตในแงดี การเปดโอกาสตอการเรียนรู มโนคติของตนในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ความสามารถในการใชทกั ษะศึกษาหาความรู และทักษะการแกปญ หา ความคิดริเริม่ และอิสระในการเรียนรู
องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยปานกลางมีเพียงองคประกอบเดียวคือ ความคิดสรางสรรค
เพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ (2543 : 82-85) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพรอมในการเรียนรูดว ยการ
ชีน้ าํ ตนเองและแบบภาวะผูน าํ ของศึกษาธิการจังหวัด ผลการวิจยั พบวา โดยภาพรวม ศึกษาธิการจังหวัด
มีระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเอง อยูใ นระดับสูงทัง้ 8 ดาน เรียงจากมากไปหานอย
คือรักการเรียนรู การมองอนาคตในแงดี ความรับผิดชอบตอการเรียนรูข องตนเอง มโนภาพตอตนเอง
ในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถใชทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกไข
ปญหา ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู การเปดโอกาสตอการเรียนรูและความคิดสรางสรรค
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สุทธิกานต แยมนิล (2544 : 104-105) ศึกษาความพรอมดวยการเรียนรูด ว ยการนําตนเองของ
บรรณารักษหองสมุดประชาชนในเขตภาคกลาง พบวา มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาแยกองคประกอบพบวา ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ของบรรณารักษหอ งสมุดประชาชนในเขตภาคกลาง อยูใ นระดับสูง 2 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูข องตนเองและการเปดโอกาสตอการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ความรักในการ
เรียนรู ความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา ความคิด ริเริ่มและอิสระ
ในการเรียนรู และดานการมองอนาคตในแงดี และอยูในระดับต่ํา 2 ดาน คือ มโนคติของตนเอง
ในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและความคิดสรางสรรค
จินตนา ศิลปรัตน (2545 : 174-177) ศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองอยูในระดับสูง
และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา มีองคประกอบที่อยูในระดับสูง 6 ดาน คือ ดานการ
เปดโอกาสตอการเรียนรู ดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูข องตนเอง ดานมีความรักในการเรียนรู
ดานการมองอนาคตในแงดี ดานมีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู และดานความสามารถใช
ทักษะศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา และมีองคประกอบที่อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน
คือ มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและดานมีความคิดสรางสรรค
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านของนักพัฒนาหรือเทียบ
เคี ย งกั บ พั ฒ นากรผู วิ จั ย ประมวลและยึ ด ปรั ช ญาแนวคิ ด และหลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชนเป น กรอบ
ซึ่งสรุปไดดังนี้
พัทยา สายหู (2518:92)ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผูนําทองถิ่นพบวาหมูบานที่มีทําเล
ตั้งอยูไมไกลเกินไป มีเสนทางคมนาคมที่ชาวบานสามารถเดินทางเขาออกอยางสะดวกและคนใน
หมูบ า นมีโอกาสออกไปพบสิง่ แปลก ๆ ใหม ๆ ทีเ่ กีย่ วกับความเจริญ จะสามารถกระตุน ใหชาวบาน
มีค วามคิ ด ในการพั ฒ นาหมู บ า นและชีวิต ความเปน อยูข องตนใหดียิ่ง ขึ้น ป จ จั ย ดัง กลา วเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการพัฒนาหมูบานประสบผลสําเร็จเร็วขึ้นหรือชาลง
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มณีรัตน ลิ่มศรีเชื้อ (2521 : 136-137) ทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ของกรรมการพัฒนาหมูบาน” พบวากรรมการพัฒนาหมูบานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงจะมี
ระดับการศึกษาสูงกวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แตกรรมการพัฒนาหมูบานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับต่ําจะมีการศึกษาต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ชานนท พงศอุดม (2526 : 118-123)ไดศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการ
ปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครเดินสอนการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ในป พ.ศ. 2526 พบวา เพศและภูมลิ าํ เนาของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนมีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติงาน
รุง โรจน ตรงสกุล (2530 : 130-131)ไดศกึ ษาเกีย่ วกับเงือ่ นไขทางสังคมและคุณสมบัตสิ วนตัว
กับการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครโครงการศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศชช.) โดย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่บานปางสาและบานธาตุ จังหวัดเชียงรายพบวา ประสบการณทํางาน
ของครูอาสาฯ เปนปจจัยทีม่ ผี ลตอการปฏิบตั งิ าน ความสะดวกในการคมนาคมมีผลตอการปฏิบตั งิ าน
สามารถเดินทางติดตอเพื่อขอความสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและสามารถเดินทางเขาไป
ใหความรูและบริการแกชาวบานไดสะดวก
ประไพ อุดมทัศนีย (2530 : 102-106) ไดศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขทางสังคมและคุณสมบัติ
สวนตัวกับการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโครงการศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
กรณีบานแมริดนอยและบานแมริดปาแก จังหวัดแมฮองสอน พบวา คุณสมบัติสวนตัวของครูที่
สัมพันธกับการปฏิบัติงานไดแก ความสามารถทางภาษาคือครูสามารถใชภาษาเดียวกับคนในชุมชน
ที่ตนเองปฏิบัติงาน ชาติพันธคือเปนคนเผาเดียวกันกับคนในชุมชนและฐานะเศรษฐกิจของตัว
การไดรับการสนับสนุนและใหความรวมมือจากผูนําในหมูบานเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับ
ผลสําเร็จของงาน
อัญชนา หิรัญพฤกษ (2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาทีข่ องพัฒนากร ศึกษาเฉพาะกรณีจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ความรูค วามเขาใจ
ในงานพั ฒนาชุมชนไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพัฒนากรและระดับการศึ ก ษา
ประสบการณในการทํางานที่แตกตางกันของพัฒนากรไมไดทําใหผลการปฏิบัติงานของพัฒนากร
แตกตางกัน
ภัชรา คติกุล (2535 : 68-70) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
อาสาพัฒนาในทัศนะของอาสาพัฒนา พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของอาสา
พัฒนาไดแก
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1. การนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการฝกอบรมกอน
ประจําการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
2. ความรูความเขาใจตามบทบาทหนาที่
3. ความคาดหวังผลประโยชนจากการเปนอาสาพัฒนา
ปจจัยที่ไมกอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ประสบการณในการเคยพักอาศัยอยูในทองที่ปฏิบัติงาน
อรุณ แสงสุขคู (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ
หนาทีข่ องผูน าํ อาสาพัฒนาชุมชนในจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส” พบวาการไดรบั การแนะนํา
สนับสนุนจากเจาหนาที่ การไดรับการแนะนําสนับสนุนจากผูนําชุมชนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
อรษา โพธิท์ อง (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
พัฒนาการอําเภอในฐานะเลขานุการ กพอ. ประกอบดวย สภาพแวดลอมในการปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของพัฒนาการอําเภอ พบวา มีปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคือ
นโยบายของผูบริหารระดับอําเภอ ความสามารถทางสติปญญาของพัฒนาการอําเภอ การปรึกษา
หารือระหวางเพือ่ นรวมงาน และการสรางความรูส กึ เปนพวกเดียวกัน และพบวาปจจัยเกีย่ วกับพฤติกรรม
ในการปฏิบตั งิ านสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพัฒนาการอําเภอมากทีส่ ดุ
วาที่รอยตรี โสภณ หมื่นสังข (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอ
การปฏิ บั ติ ง านของพั ฒ นากรในจั งหวั ด ชั ย ภู มิ พ บว า ระยะเวลาในการปฏิ บัติง านและภูมิลําเนา
แตกตางกันทําใหผลการปฏิบัติงานของพัฒนากรแตกตางกัน
อภิศักดิ์ ภูริวัฒน (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชนสังกัดกรุงเทพมหานครพบวาประสบการณในการฝกอบรมมีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ อันไดแก เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน สถานภาพสมรส ภูมลิ าํ เนาเดิมและรายไดมผี ลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
สุทธิรักษ หงสะมัต (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบตั งิ านของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล กลุม ตัวอยางเปนพัฒนากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7 พบวา เพศ อายุ ระยะเวลา
การปฏิบัติงานในฐานะพัฒนากร สถานภาพการสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ ที่พักอาศัย ระดับการ
ศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล
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นันทิยา ชัชวาล (อางถึงใน วนิดา มวงศิลปชัย 2541 : 59) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
สัมพันธภาพกับเจาหนาทีข่ องรัฐ ความรูค วามเขาใจในวัตถุประสงคการดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการพัฒนาเด็ก
อาภรพันธ จันทรสวาง (อางถึงใน วนิดา มวงศิลปชัย 2541 : 60) ศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านของอาสาพัฒนาพบวา คุณลักษณะของอาสาพัฒนาทีอ่ ยูใ นวัยหนุม สาว
มีความรูระดับสูง เปนคนตางจังหวัด เปนโสด จะมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ
สุวรรณา มานะโรจนานนท (2542 : 21-23) ศึกษาปจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการ
มีสวนรวมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสตรีพื้นที่จังหวัดปริมณฑล พบวา
การสนับสนุนจากเจาหนาที่ มีผลตอประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาตําบลตามระบบการพัฒนา
ชนบทแหงชาติของสภาตําบล ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสภาตําบลมีความ
สัมพันธกบั การมีสว นรวมในการพัฒนาชนบท การศึกษา ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ประสบการณ
การเปนผูนํา การสนับสนุนจากเจาหนาที่ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน สวน
ภูมิลําเนาไมมีความสัมพันธเกื้อหนุนกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ศรายุทธ จุณณวัตต (2542 : 175-176) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสนอง
นโยบายโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล พบวา
อายุ การศึกษา อายุราชการ มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
สถานีตํารวจเพื่อประชาชน
จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา ลักษณะของพัฒนากรอันไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม
การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองอาจจะมี
อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง “การเรียนรูด ว ยการนําตนเองกับผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
เขตที่ 10” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยใชพัฒนากรซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดในสังกัดศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขตที่ 10 เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึง่ วิธดี าํ เนินการวิจยั ไดกาํ หนดสาระสําคัญไว
2 ประการ คือ การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว จึงไดกําหนดรายละเอียด
ของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโครงการวิจยั เปนขั้นตอนการเตรียมโครงการ เพื่อใหเกิดระบบ
ของการดําเนินการตามโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปญหา แนวคิดและความสําคัญในเรือ่ ง
การเรียนรูด ว ยการนําตนเอง และผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 โดยไดศึกษา
จากเอกสาร ตํารา วรรณกรรม และบทความตาง ๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของของทั้งในประเทศ
และตางประเทศ การจัดทําโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนการดําเนินการวิจัย โดยใชเครื่องมือ
ที่พัฒนาแลวเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยางและนําขอมูลทีไ่ ดมารวบรวมตรวจสอบความถูกตอง
เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนการรายงานผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ เพือ่ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองทีค่ ณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเสนอแนะ
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางเปนระบบและบรรลุตามจุดมุงหมายของการวิจัย
ที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางและรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย
ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรคือพัฒนากรในเขตศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ซึ่งประกอบดวยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และ
อางทอง จํานวน ทัง้ สิน้ 255 คน การกําหนดกลุม ตัวอยางและวิธกี ารสุม ตัวอยาง ไดจากการสุม ตัวอยาง
อยางงาย โดยสุมรอยละ 80 ของพัฒนากรทั้งหมดในเขตศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่
10 สุม ตัวอยางไดจาํ นวน 203 คน
ตารางที่ 1 จํานวนพัฒนากรที่เปนประชากรและกลุมตัวอยาง
จังหวัด
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ
อางทอง
รวม

ประชากร

กลุมตัวอยาง

26
30
132
29
38

21
24
105
23
30

255

203

ทีม่ า : กรมการพัฒนาชุมชน, กลุม งานอัตรากําลังและระบบงาน, กรอบอัตรากําลังกรมการพัฒนาชุมชน
ป 2545.
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ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก คุณลักษณะสวนตัวของพัฒนากรในเขตที่ 10 ซึ่งจําแนก ดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพการสมรส
5. ประสบการณในการทํางาน
6. สถานที่พักอาศัย
7. ภูมิลําเนาเดิม
8. การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่
9. ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง แบงองคประกอบเปน 8 ดาน คือ
9.1 การเปดโอกาสตอการเรียนรู
9.2 มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
9.3 ความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง
9.4 ความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง
9.5 ความรักในการเรียน
9.6 ความคิดสรางสรรค
9.7 การมองอนาคตในแงดี
9.8 ความสามารถใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา
ตัวแปรตาม ไดแก ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนประกอบดวยภารกิจใน
ดานตาง ๆ 4 ดาน ดังนี้
1. การสงเสริมศักยภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม
การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่ ลักษณะคําถาม เปนแบบเลือกตอบ (Check list) และเติม
ขอความสั้น ๆ ตามความเหมาะสมของคําตอบแตละขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ซึง่ ดัดแปลงมาจาก
แบบวัดความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ของ ดร.ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน ทีน่ รินทร บุญชู
นํามาแปลเปนภาษาไทย และทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อป
พ.ศ. 2532 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูด ว ยการ
ชีน้ าํ ตนเอง มี 58 ขอ ประกอบดวยขอคําถามตาง ๆ แยกเปนองคประกอบ 8 ดาน คือ
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู
จํานวน 13 ขอ
2. มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
จํานวน 14 ขอ
3. ความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง
จํานวน 7 ขอ
4. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง
จํานวน 7 ขอ
5. ความรักในการเรียน
จํานวน 9 ขอ
6. ความคิดสรางสรรค
จํานวน 5 ขอ
7. การมองอนาคตในแงดี
จํานวน 4 ขอ
8. ความสามารถใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและทักษะ
การแกปญหา
จํานวน 7 ขอ
ในการเรียบเรียงขอคําถามไดแยกออกเปนดาน ๆ ตามเนือ้ หาขางตน คําถามมีทงั้ คําถาม
ในเชิงนิมาน (Positive) และเชิงนิเสธ (Negative) โดยทุกขอความเปนแบบประมาณคา (Likert
Seale) กําหนดระดับการคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในขอคําถามนั้นวาเปนความจริงนอยที่สุด
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ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในขอคําถามนั้นวาเปนความจริงนอย
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในขอคําถามนั้นวาเปนความจริงปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในขอคําถามนั้นวาเปนความจริงมาก
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในขอคําถามนั้นวาเปนความจริงมากที่สุด
ขอคําถามมีจํานวน 58 ขอ เปนคําถามนิมาน (Positive) จํานวน 42 ขอ การใหคะแนน
เปน 1,2,3,4,5 สวนคําถามเชิงนิเสธ (Negative) จํานวน 16 ขอ ไดแกขอ 16,19,20,30,40, 42,44,
45,46,47,48,49,50,51,52 และขอ55 การใหคะแนนเปนการตรงกันขาม คือ 5,4,3,2,1 ในการแบง
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองนั้น กําหนดออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 3.67-5.00 หมายถึง มีระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการ
นําตนเองสูง
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 2.34-3.66 หมายถึง มีระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการ
นําตนเองปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 1.00-2.33 หมายถึง มีระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการ
นําตนเองต่ํา
ตอนที่ 3 เกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10 ในกิจกรรมการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ใน 4 ดาน ดังนี้ ดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสว นรวม
ของชุมชน ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ดานการจัดเก็บแลประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 30 ขอ ดังนี้
1. การสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน จํานวน 7 ขอ
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน จํานวน 7 ขอ
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 8 ขอ
4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จํานวน 8 ขอ
เกณฑการแปลความหมายระดับผลการปฏิบตั งิ าน พิจารณาจากคะแนนเฉลีย่ (x) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง มีผลการปฏิบัติงานในระดับต่ํา
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การพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดดาํ เนินการ
พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม และแบบวัด ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
2. พัฒนาแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่โดยอาศัย
ขอมูลจากเอกสาร ระเบียบตาง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. การหาคาความเชือ่ มัน่ ของแบบวัดความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองของ
นรินทร บุญชู ไดแปลมาเปนภาษาไทย ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจแกไข แลวจึงนําไปทดลองใช (Try Out) กับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 50 คน และนําผลการตอบแบบวัดมาทํา
การวิเคราะหหาหาความเชื่อมั่น (Reliability) อีกครั้งหนึ่ง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.868
2. การหาความเชือ่ มัน่ ของแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10
ผูว จิ ยั ไดใหอาจารยผคู วบคุมวิทยานิพนธ ตรวจ-แกไข แลวจึงนําไปทดลองใช (Try Out) กับเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนทีไ่ มใชกลุม ตัวอยาง คือเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ นจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน
50 คน และนําผลการตอบแบบวัดมาทําการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) อีกครั้งหนึ่ง
ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.846
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
ผูวิจัย ไดขอความอนุเคราะหหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปในการสงแบบสอบถาม
ใหกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมโดยให ผูตอบแบบสอบถาม
สงแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย ตามชื่อ-ที่อยู ซึ่งผูวิจัยไดเขียนชื่อ และที่อยูพรอมปดแสตมป
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ไวเรียบรอยแลว
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 เปน
หนวยการวิเคราะหขอ มูล (Unit of Analysis) แลวนํามาวิเคราะหขอ มูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
for Windows (The Statistical Package for the Social Sciences for Windows) เพือ่ คํานวณหาคาสถิติ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกตัวแปรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการ
สนับสนุนจากผูนาํ ทองถิน่ ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ผลการปฏิบตั งิ านของ
เจ า หน า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนเขตที่ 10 วิ เ คราะห โ ดยการแจกแจงความถี่ แ ละแปลงค า เป น ร อ ยละ
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง เพศ
สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม กับผลการปฏิบตั ขิ องเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10 ใช t-test เปรียบเทียบ
ความแตกตาง ระหวาง อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณทาํ งาน การไดรบั การ
สนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่ กับผลการปฏิบตั งิ าน โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Analysis of Variance) ดวยคา เอฟ (F-test) แลวทดสอบความแตกตางระหวางคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe Post Hoc Comparison)
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส
ประสบการณในการทํางาน สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เขตที่ 10 ใชสถิติ Correlation Coefficient ของ Pearson
4. การสรางสมการพยากรณผลการปฏิบัติง านของเจาหนาที่พัฒ นาชุมชน ดวยการ
วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise
เพื่ อ ให ก ารนําเสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล และการทําความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ และความหมายที่ใชแทนคาสถิติ
และตัวแปรตาง ๆ ในการนําเสนอดังนี้
x หมายถึง
คาเฉลี่ย
S.D. หมายถึง
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
B หมายถึง
คาสัมประสิทธิ์ถดถอย
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Beta
T
R
R2
S.E.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X9.1
X9.2
X9.3
X9.4
X9.5
X9.6
X9.7
X9.8
Y1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Y2 หมายถึง
Y3 หมายถึง
Y4 หมายถึง
Y รวม หมายถึง

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
คาสถิตทิ ดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องสัมประสิทธิก์ ารถดถอย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
คาสัมประสิทธิ์พยากรณ
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส
ประสบการณในการทํางาน
สถานที่พักอาศัย
ภูมิลําเนาเดิม
การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองโดยรวม
การเปดโอกาสตอการเรียนรู
มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง
มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
มีความรักในการเรียน
มีความคิดสรางสรรค
มองอนาคตในแงดี
สามารถใชทกั ษะการศึกษาหาความรูแ ละทักษะการแกปญ หา
การสงเสริมศักยภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชน และ
เครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ผลรวมของผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในเขตที่ 10 มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 255 คน
การกําหนดกลุม ตัวอยางและวิธกี ารสุม ตัวอยาง ไดจากการสุม ตัวอยางอยางงาย โดยสุมรอยละ 80 ของ
พัฒนากรทัง้ หมดในเขตศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 10 สุม ตัวอยางไดจาํ นวน 203 คน
มาวิเคราะหเพือ่ ตอบปญหาของการวิจยั โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลเปนขัน้ ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส ประสบการณในการทํางาน สถานที่พกั อาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนํา
ทองถิน่ ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
ในเขตที่ 10
ตอนที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการ
ทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น ระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจาก
ผูนําทองถิ่น ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนในเขตที่ 10
ตอนที่ 4 การวิเคราะหสมการพยากรณผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 เปนการนําเสนอขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน
กลุม ตัวอยางจํานวน 203 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ
ในการทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น ระดับความ
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พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในเขตที่ 10
คาสถิติที่นําเสนอ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
ขอมูลทั่วไป

ความถี่

รอยละ

ชาย
หญิง

82
121
203

40.4
59.6
100

28-35ป
36-43ป
44-51ป
52-59ป

37
69
63
34
203

18
34.1
31
16.9
100

22
173
8
203

10.8
85.2
3.9
100

66
125
12
203

32.5
61.6
5.9
100

คาเฉลี่ย

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

43.06

7.54

1.เพศ

รวม
2.อายุ

รวม
3.วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
4.สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หมาย
รวม
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ขอมูลทั่วไป

5. ประสบการณในการทํางาน
1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
31-40 ป
รวม
6. สถานที่พักอาศัย
ภายในอําเภอเดียวกับสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตางอําเภอ
รวม
7. ภูมิลําเนาเดิม
จังหวัดเดียวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
ตางจังหวัด
รวม
8. การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่
ดานการเงิน
ดานเขารวมการประชุม
ดานวัสดุอุปกรณ
ดานการแกไขปญหาอุปสรรคในงาน
พัฒนาชุมชน (การตัดสินใจและการมี
สวนรวมในการตัดสินใจเพื่อแกไข
ปญหาอุปสรรคการพัฒนา)
รวม

ความถี่

รอยละ

81
60
59
3
203

40
29.4
29.1
1.5
100

114
89
203

56.2
43.8
100

87
116
203

42.9
57.1
100

8
102
10
83

3.9
50.2
4.9
40.9

203

100

คาเฉลี่ย

15.09

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

1.44
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีทั้งหมด 203 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
(รอยละ 59.6) อายุเฉลีย่ 43.06 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 85.2) สถานภาพการสมรสสวนใหญ
สมรส (รอยละ 61.6) ประสบการณในการทํางาน เฉลี่ย 15.09 ป สวนใหญอาศัยอยูในอําเภอเดียวกับ
สถานที่ปฏิบัติงาน (รอยละ 56.2) ภูมิลําเนาเดิมเปนคนตางจังหวัด (รอยละ 57.1) คนตางจังหวัด
สวนใหญมภี มู ลิ าํ เนาอยูใ นภาคกลาง และการไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่ สวนใหญไดรับการ
สนับสนุนดานการเขารวมการประชุม (รอยละ 50.2) และการมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อแกไข
ปญหาอุปสรรคการพัฒนา (รอยละ 40.9)
ตารางที่ 3 ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10

รายการ
1
1. ในการเรียนขาพเจา
สามารถบอกตัวเองไดวา
ไดผลดีหรือไม
2. ขาพเจาชอบคิดเกี่ยวกับ
อนาคตขางหนา
3. ขาพเจาสามารถบังคับ
ตนเองใหกระทําในสิ่งที่
เห็นวาควรทํา
4. ขาพเจาพอใจในการถก
เถียงความคิดเห็น
5. ขาพเจากระตือรือรนที่
จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ
6. ขาพเจาเห็นวายิ่งเรียน
มาก ก็จะพบสิง่ ทีน่ า สนใจมาก
7. ขาพเจาเห็นวาการเรียน
รูเปนเรื่องสนุก

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
2
3
4
5

1
(.5)

12
(5.9)

102
(50.2

53
(26.1)

13
(6.4)
1
(.5)

45
102
43
(22.2) (50.2) (21.2)
9
40
91
(4.4) (19.7) (44.8)

43
(21.2)
62
(30.5)

4
(2.0)
-

7
(3.4)
4
(2)
14
(6.9)
10
(4.9)

44
(21.7)
47
(23.21)
81
39.91
53
(26.1)

1
(.5)
1
(.5)

35
(17.2)

58
(28.6)
47
(23.2)
17
(8.4)
31
(15.3)

90
(44.3)
105
(51.7)
90
(44.3)
108
(53.2)

คา
เฉลีย่
(x)
3.96

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.85

3.86

0.82

สูง

4.00

0.85

สูง

3.80

0.88

สูง

3.96

0.74

สูง

4.16

0.88

สูง

4.00

0.81

สูง

คา
ระดับ
สูง
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ตารางที่ 3 (ตอ)

1

2

3

2
(1.0)

11
(5.4)

23
(11.3)

88
79
(43.3) (38.9)

4.14

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.89

1
(.5)

10
(4.9)

21
(10.3)

68
103
(33.5) (50.7)

4.29

0.88

สูง

-

9
(4.4)

20
(9.9)

61
113
(30.0) (55.7)

4.37

0.84

สูง

1
(.5)
4
(2.0)

10
(4.9)
5
(2.5)

18
(8.9)
42
(20.7)

73
101
(36.0) (49.8)
87
65
(42.9) (32.0)

4.30

0.86

สูง

4.00

0.90

สูง

2
(1.0)

11
(5.4)
รวม

55
(27.1)

77
58
(37.9) (28.6)

3.88

0.92

สูง

4.05

0.44

สูง

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)

รายการ

8. ขาพเจาตองการ
เรียนรูมากขึน้ เพือ่
พัฒนาตนเองใหยงิ่ ขึน้ ไป
9. ขาพเจาเชื่อวาใน
การเรียนไมมใี ครชวย
เราไดดกี วาตัวเราเอง
10. ขาพเจาเชื่อวาไม
มีใครแกเกินไปที่จะ
เรียน
11. การเรียนรูเปนสิ่ง
จําเปนตอชีวิต
12. ในแตละปมีสิ่งที่
ขาพเจาไดเรียนรูดวย
ตนเองหลายเรื่อง
13. ขาพเจาเชื่อวา
“ผูเรียนคือ ผูนํา”

4

5

คาเฉลี่ย
(x)

คา
ระดับ
สูง

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา โดยรวมของระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) ของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 มีคา เฉลีย่ 4.05 (SD = .44)
ซึ่งอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาอยูในระดับสูงทุกขอ 5 อันดับแรก
ไดแก ความเชือ่ วาไมมใี ครแกเกินไปทีจ่ ะเรียน (x = 4.37) ความเชือ่ วาการเรียนรูเ ปนสิง่ จําเปนตอชีวติ
(x = 4.30) ความเชื่อวาในการเรียนไมมใี ครชวยเราไดดกี วาตัวเราเอง (x = 4.29) ความเชือ่ วายิง่ เรียนมาก
ก็จะพบสิง่ ทีน่ า สนใจมาก (x = 4.16) และการตองการเรียนรูม ากขึน้ เพือ่ พัฒนาตนเองใหดยี งิ่ ขึน้ (x = 4.14 )
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ตารางที่ 4 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานมโนคติของตนเองในดาน
การเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

14. ขาพเจาบอกตัวเองได
วาตองการเรียนอะไร
15. ถาขาพเจาสนใจอะไร
จะตองหาทางเรียนรูใ นสิง่
นัน้ ใหได
(16.) ขาพเจาตองใชเวลา
ใครครวญกอนตัดสินใจ
ลงมือเรียนรูสิ่งใหม ๆ
17. ขาพเจาปารถนาใหมี
เวลาในแตละวันมากขึ้น
เพราะมีสิ่งที่ตองเรียนรูอีก
มากมาย
18. ถาหากตัดสินใจจะ
เรียนอะไรขาพเจาเชื่อวา
ตองหาเวลาเรียนไดแม
ภารกิจจะมากก็ตาม
(19.) ขาพเจามีปญหาเกี่ยว
กับการอานหนังสือ แลว
ไมคอ ยเขาใจ
(20.) ถาขาพเจาไมเรียนก็
ไมถือวาเปนความผิด
21. ขาพเจาสามารถ
วินิจฉัยดวยตนเองไดวา
ตองการเรียนรูเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง
22. ขาพเจาพยายามนําสิ่ง
ที่เรียนไปใชประโยชนใน
ชีวิตจริง

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5
2
(1.0)
3
(1.5)

18
(8.9)
14
(6.9)

คา
ระดับ

3.77

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.91

3.72

0.88

สูง

15
(7.4)

2.70

1.10

ปาน
กลาง

47
94
42
(23.2) (46.3) (20.7)
54
98
34
(26.6) (48.3) (16.7)

24
75
56
33
(11.8) (36.9) (27.6) (16.3)

คา
เฉลี่ย
(x)

สูง

5
(2.5)

19
(9.4)

54
76
49
(26.6) (37.4) (24.1)

3.71

1.01

สูง

4
(2.0)

24
(1.8)

56
87
32
(27.6) (42.9) (15.8)

3.59

0.96

ปาน
กลาง

14
(6.9)

44
58
54
33
(21.7) (28.6) (26.6) (16.3)

3.24

1.17

ปาน
กลาง

31
(44
61
46
21
(15.3) (21.7) (30) (22.7) (10.3)
4
21
48
98
32
(2.0) (10.3) (23.6) (48.3) (15.8)

2.91

1.21

3.66

0.93

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.92

0.96

4
(2.0)

14
(6.9)

36
90
59
(17.7) (44.3) (29.1)

สูง
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ตารางที่ 4 (ตอ)

รายการ

23. ขาพเจาสามารถเรียน
ดวยตนเองไดแทบทุกเรื่อง
ที่ขาพเจาตองการรู
24. ขาพเจารูสึกสนุกใน
การคนหาคําตอบสําหรับ
ขอคําถามที่ขาพเจาสนใจ
25. ขาพเจาชอบทดลองสิ่ง
ใหม ๆ แมไมแนใจวาผล
จะออกมาเปนอยางไร
26. ขาพเจาเกงในเรื่องคิด
คนหาวิธีการใหม ๆ
27. ขาพเจารูสึกสนุกใน
การคิดคนแกปญหา

3
(1.5)

20
(9.9)

75
(36.9)

36
(17.7)

3.57

ความ
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.94

1
(0.5)

16
7.9)

53
95
38
(26.1) (46.8) (18.7)

3.75

0.87

สูง

2
(1.0)

18
(8.9)

77
77
29
(37.9) (37.9) (14.3)

3.56

0.88

ปาน
กลาง

32
104
39
25
(15.8) (51.2) (19.2) (12.3)
22
79
71
29
(10.8) (38.9) (35) (14.3)
รวม

3.25

0.92

3.51

0.90

3.48

.43

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

3
(1.5)
2
(1.0)

69
(34)

คา
เฉลี่ย
(x)

คา
ระดับ

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาโดยรวมของระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) ของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10
มีคา เฉลีย่ 3.48 (S.D. = .43) ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวาอยูใ น
ระดับสูงจํานวน 5 ขอ ไดแก การพยายามนําสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนไปใชในชีวติ จริง (x = 3.92 ) การ
บอกตัวเองไดวา ตองการเรียนอะไร ( x = 3.77 ) ความรูส กึ สนุกในการคนหาคําตอบสําหรับขอคําถาม
ทีข่ า พเจาสนใจ ( x = 3.75 ) การสนใจอะไรจะตองหาทางเรียนรูใ นสิง่ นัน้ ใหได ( x = 3.72 ) การ
ปราถนาใหมเี วลาในแตละวันมากขึน้ เพราะมีสงิ่ ทีต่ อ งเรียนรูอ กี มากมาย ( x =3.71 ) นอกนัน้ มีคา เฉลีย่
ของระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองอยูใ นระดับปานกลาง จํานวน 9 ขอ
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ตารางที่ 5 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานการมีความคิดริเริ่มและเรียนรูได
ดวยตนเอง (X9.3) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10

รายการ

3. ขาพเจาสามารถบังคับ
ตนเองใหกระทําในสิ่งที่
เห็นวาควรทํา
28. ขาพเจาสามารถเรียน
ดวยตนเองไดดเี มือ่ เทียบกับ
คนทัว่ ไป
29. ขาพเจาเห็นวาเรา
สามารถเรียนรูสิ่งใหม
ไดหลายวิธี
(30.) ขาพเจาไมชอบเมื่อมี
ผูรูมาชี้แนะขอผิดพลาดใน
สิ่งที่ขาพเจากําลังทําอยู
31. ขาพเจามีความพยายาม
สูงในการคิดคนสิ่งใหม ๆ
เมื่อเทียบกับคนทั่ว ๆ ไป
32. ขาพเจามักจะเปนผูนํา
ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ
33. ขาพเจาสามารถเรียน
ไดดีทั้งในชั้นเรียนและ
สามารถเรียนไดดดี ว ย
ตนเอง

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

คา
ระดับ

1
(0.5)

9
(4.4)

2
(1.0)

23
80
73
25
(11.3) (39.4) (36.0) (12.3)

3.47

0.89

ปาน
กลาง

4
(2.0)

16
(7.9)

26
105
52
(12.8) (51.7) (25.6)

3.91

.934

สูง

10
(4.9)

19
(9.4)

60
69
45
(29.6) (34.0) (22.2)

3.59

1.083

ปาน
กลาง

4
(2.0)

20
(9.9)

104
56
(51.2) (27.6)

19
(9.4)

3.33

0.85

ปาน
กลาง

3
(1.5)
2
(1.0)

21
103
54
22
(10.3) (50.7) (26.6) (10.8)
21
88
66
36
(10.3) (43.3) (32.5) (12.8)

3.35

0.86

3.46

0.88

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.58

.47

รวม

40
91
62
(19.7) (44.8) (30.5)

คา
เฉลี่ย
(x)
4.00

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.85

สูง

ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาโดยรวมของระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ดานการมีความคิดริเริม่ และเรียนรูไ ดดว ยตนเอง (X9.3) ของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10 มีคาเฉลี่ย
x = 3.58 (S.D. = .47) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวาอยูใน
ระดับสูงจํานวน 2 ขอ ไดแก การสามารถบังคับตนเองใหกระทําในสิ่งที่เห็นวาควรทํา (x = 4.00)
การมองเห็นวาคนเราสามารถเรียนรูสิ่งใหมไดหลายวิธี (x = 3.91) นอกนั้นมีคาระดับความพรอม
ในการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง จํานวน 5 ขอ ไดแก การมีความพยายามสูงในการคิดคน
สิ่งใหม ๆ เมื่อเทียบกับคนทั่ว ๆ ไป (x = 3.33) การเปนผูนําในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ (x = 3.35)
การสามารถเรียนไดดีทั้งในชั้นเรียนและสามารถเรียนไดดีดวยตนเอง (x = 3.46) การเรียนดวย
ตนเองไดดีเมื่อเทียบกับคนทั่วไป (x = 3.47) และการไมชอบเมื่อมีผูรูมาชี้แนะขอผิดพลาดในสิ่งที่
กําลังทําอยู (x = 3.59)
ตารางที่ 6 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานมีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของตน (X9.4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

1. ในการเรียน ขาพเจา
สามารถบอกตนเองไดวา ได
ผลดีหรือไม
14. ขาพเจาบอกตัวเองไดวา
ตองการเรียนอะไร
15. ถาขาพเจาสนใจอะไรจะ
ตองหาทางเรยี นรูใ นสิง่ นัน้ ใหได
34. เราจะตองตระหนักเสมอ
วาเราเปนใครมาจากไหน
และกําลังทําอะไร สิ่งนี้
ขาพเจาเชื่อวามีความสําคัญ
ในการศึกษาของแตละคน
35. เวลาเรียนในชั้นเรียน
ขาพเจาสนใจที่จะมีสวนรวม
ในการตัดสินใจวาควรจะ
เรียนอะไรและเรียนอยางไร

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

คา
เฉลี่ย
(x)
3.96

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.85

สูง

คา
ระดับ

1
(1.5)

12
(5.9)

35
102
53
(17.2) (50.2) (26.1)

2
(1.0)
3
(1.5)
2
(1.0)

18
(8.9)
14
(6.7)
13
(6.4)

47
94
42
(23.2) (46.3) (20.7)
54
98
34
(26.6) (48.3) (16.7)
38
88
62
(18.7) (43.3) (30.5)

3.77

0.91

สูง

3.72

0.88

สูง

3.96

0.92

สูง

4
(2.0)

17
(8.4)

64
80
38
(30.5) (39.4) (18.7)

3.65

0.95

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 6 (ตอ)

รายการ

36. การเรียนเรื่องยากไม
เปนปญหา ถาหากวาเรื่อง
นั้นนาสนใจสําหรับ
ขาพเจา
37. ขาพเจาตระหนักเสมอ
วาในการเรียนไมมีใครมา
รับผิดชอบแทนไดนอกจาก
ตัวเราเอง

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5
2
(1.0)

รวม

11
(5.4)

44
93
53
(21.7) (45.8) (26.1)

10
(4.9)

34
80
79
(16.7) (39.4) (38.9)

คา
เฉลี่ย
(x)
3.91

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.882

สูง

4.12

0.862

สูง

3.86

.54

สูง

คาระดับ

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาโดยรวมของระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน (X9.4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
มีคา เฉลีย่ x = 3.86 (S.D. = .54) ซึง่ อยูใ นระดับสูง และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาอยูใ น
ระดับสูง จํานวน 5 ขอ ไดแกการตระหนักเสมอวาในการเรียนไมมใี ครมารับผิดชอบแทนไดนอกจาก
ตัวเราเอง (x = 4.12) การบอกตนเองไดวาในการเรียนนั้นไดผลดีหรือไมและการตระหนักเสมอวา
เราเปนใครมาจากไหนและกําลังทําอะไรโดยเชือ่ วามีความสําคัญในการศึกษาของแตละคน (x = 3.96)
การเรียนเรื่องยากไมเปนปญหาถาหากวาเรื่องนั้นนาสนใจสําหรับขาพเจา (x=3.91) การบอกตัวเอง
ไดวาตองการเรียนอะไร (x = 3.77) ถาขาพเจาสนใจอะไรจะตองหาทางเรียนรูในสิ่งนั้นใหได
(x = 3.72) สวนเวลาเรียนในชั้นเรียนขาพเจาสนใจที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรจะเรียน
อะไรและเรียนอยางไร (x = 3.65) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 7 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานมีความรักในการเรียน (X9.5)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

34
(16.7)
43
(21.2)
43
(21.2)

3.64

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.86

3.79

0.86

3.53

1.12

ปาน
กลาง

79
(38.9)
21
(10.3)

4.05

0.96

สูง

2.90

1.22

ปาน
กลาง

45
(32.0)

3.98

0.93

สูง

19
(9.4)

3.20

1.01

ปาน
กลาง

67
(33.0)
54
(26.6)

3.80

1.16

สูง

3.70

1.09

สูง

3.62

.54

ปาน
กลาง

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

38. ขาพเจาเปนคนที่ใฝใจ
1
14
76
78
หาความรูตลอดเวลา
(0.5) (6.9) (37.4) (38.4)
39. ขาพเจารักที่จะเรียนรู
2
9
61
88
อยูเสมอ
(1.0) (4.4) (30.0) (43.3)
(40.) ขอใหขาพเจาสอบ
11
26
53
70
ไดคะแนนสูงก็พอใจแลว (5.4) (12.8) (26.1) (34.5)
ถึงแมจะไมมคี วามรูใ นเรือ่ ง
ทีเ่ รียนก็ตาม
41. ขาพเจาชื่นชอบบุคคล
2
14
35
73
ที่ใฝรู ใฝเรียนอยูเสมอ
(1.0) (6.9) (17.2) (36.0)
(42.) ขาพเจาไมชอบตอบ
29
53
51
49
คําถามที่ไมมีคําตอบใด
(14.3) (26.1) (25.1) (24.1)
คําตอบหนึง่ เปน คําตอบทีถ่ กู ตอง
43. ขาพเจาจะดีใจมาก
3
11
39
85
เมื่อไดเรียนรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (1.5) (5.4) (19.2) (41.9)
ตามที่คาดหวังไว
(44.) ขาพเจาเชื่อวาการใช
9
41
72
62
วิธีเดิม ๆ ที่เคยไดผลมาแล (4.4) (20.2) (35.5) (30.5)
วจะดีกวาการทดลองวิธี
ใหม ๆ
(45.) การเรียนรูอยูตลอด
10
23
32
71
เวลาเปนสิ่งที่นาเบื่อหนาย (4.9) (11.3) (15.8) (35.0)
(46.) การเรียนรูไมไดทํา
7
23
48
71
ใหเกิดความแตกตางใด ๆ (3.4) (11.3) (23.6) (35.0)
ในตัวขาพเจา
รวม

คา
เฉลี่ย
(x)

คา
ระดับ

ปาน
กลาง
สูง
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จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาโดยรวมระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ดานมีความรักในการเรียน (X9.5) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีคาเฉลี่ย 3.62 (S.D. = .54)
ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาอยูใ นระดับสูงจํานวน 5 ขอ ไดแก
การชืน่ ชอบบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียนอยูเสมอ (x = 4.05) การดีใจมากเมื่อไดเรียนรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่
คาดหวัง (x = 3.98) การเรียนรูตลอดเวลาเปนสิ่งที่นาเบื่อหนาย (x = 3.80 ) การรักที่จะเรียนรู
อยูเสมอ (x= 3.79 ) การเรียนรูไมไดทําใหเกิดความแตกตางใด ๆ ในตัวขาพเจา ( x = 3.70 )
นอกนั้นมีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับปานกลาง จํานวน 4 ขอ
ตารางที่ 8 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานมีความคิดสรางสรรค (X9.6)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

14. ขาพเจาบอกตัวเองไดวา
2
18
47
ตองการเรียนอะไร
(1.0) (8.9) (23.2)
(47.) ถาพบสิง่ ใหมทไี่ มเขาใจ
5
29
51
ขาพเจาจะไมใหความสนใจ (2.5) (14.3) (25.1)
กับสิ่งนั้น
(48.) เวลาเรียนในชั้นเรียน
23
69
61
ขาพเจาตองการใหผูสอน
(11.3) (34.0) (30.0)
บอกใหชัดเจนในทุกขั้นตอน
วาตองทําอะไรบาง
(49.) เมื่อทํางานตามลําพัง
5
41
66
ขาพเจาจะทําไดไมดีนัก
(2.5) (20.2) (32.5)
(50.) ขาพเจามีความคิดดีแต
7
39
90
ไมสามารถทําใหเปนจริงได (3.4) (19.2) (44.3)

รวม

3.79

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.91

3.60

1.05

ปาน
กลาง

15
(7.4)

2.75

1.098

ปาน
กลาง

59
32
(29.1) (15.8)
45
22
(22.2) (10.8)

3.35

1.05

3.18

0.98

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.33

.58

94
42
(46.3) (20.7)
75
43
(36.9) (21.2)
35
(17.2)

คา
เฉลี่ย
(x)

คา
ระดับ

สูง

ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา โดยรวมระดับความพรอมในการเรียนรูดว ยการ
นําตนเองดานมีความคิดสรางสรรค (X9.6) ของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10 มีคา เฉลีย่ 3.33 (S.D. = .58)
ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาอยูในระดับสูงเพียงขอเดียว
ไดแกการบอกตัวเองไดวาตองการเรียนอะไร ( x = 3.79 ) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
จํานวน 4 ขอ ไดแก ในการเรียนตองการใหผูสอนบอกใหชัดเจนทุกขั้นตอน (x = 2.75) การมีความ
คิดดีแตไมสามารถทําใหเปนจริงได (x = 3.18) ในการทํางานตามลําพังจะทําไดไมดนี กั (x = 3.35)
ถาพบสิง่ ใหมทไี่ มเขาใจขาพเจาจะไมใหความสนใจกับสิ่งนั้น (x = 3.60)
ตารางที่ 9 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานมองอนาคตในแงดี (X9.7)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

22. ขาพเจาพยายามนําสิ่งที่
4
14
เรียนไปใชประโยชนใน
(2.0) (6.9)
ชีวิตจริง
(42.) ขาพเจาไมชอบตอบ
29
53
คําถามทีไ่ มมคี าํ ตอบใดคําตอบ (14.3) (26.1)
หนึ่งเปนคําตอบที่ถูกตอง
(51.) ขาพเจาเห็นวาหองสมุด
4
15
เปนสถานที่นาเบื่อหนาย
(2.0) (7.4)
(52.) ขาพเจาไมชอบการเรียน
6
35
ที่มีลักษณะทาทายความ
(3.0) (17.2)
สามารถ
รวม

คา
เฉลี่ย
(x)

36
90
59
(17.7) (44.3) (29.1)

3.92

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.96

คา
ระดับ

51
49
21
(25.1) (24.1) (10.3)

2.90

1.22

ปาน
กลาง

32
71
81
(15.8) (35.0) (39.9)
56
62
44
(27.6) (30.5) (21.7)

4.03

1.017

สูง

3.51

1.101

ปาน
กลาง

3.59

.62

ปาน
กลาง

สูง

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาโดยรวมระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ดานการมองอนาคตในแงดี (X9.7) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีคาเฉลี่ย 3.59 (S.D. = .62)
ซึ่งอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาอยูในระดับสูง จํานวน 2 ขอ
ไดแก การมองวาหองสมุดเปนสถานที่นาเบื่อหนาย (x = 4.03) การพยายามนําสิ่งที่เ รีย นไปใช
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ประโยชนในชีวิตจริง (x = 3.92 ) นอกนัน้ อยูใ นระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ ไดแกการไมชอบ
การเรียนทีม่ ลี กั ษณะทาทายความสามารถ (x = 3.51) การไมชอบตอบคําถามทีม่ คี าํ ตอบใดคําตอบหนึง่
เปนคําตอบทีถ่ กู ตอง (x = 2.90)
ตารางที่ 10 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานสามารถใชทักษะการศึกษา
หาความรูและทักษะการแกปญหา (X9.8) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

ระดับความพรอม/ความคิดเห็น
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

(16) ขาพเจาตองใชเวลา
24
75
56
33
15
ใครครวญกอนตัดสินใจ
(11.8) (36.9) (27.6) (16.3) (7.4)
ลงมือเรียนรูเรื่องใหม ๆ
53. ถาหากตองการขอมูล
5
20
71
75
32
บางอยางที่ยังไมมี ขาพเจา (2.5) (9.9) (35.0) (36.9) (15.8)
ทราบดีวาจะไปหาไดจาก
แหลงไหน
54. ขาพเจากระตือรือรน
2
13
67
89
32
ที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ
(1.0) (6.4) (33.0) (43.8) (15.8)
(55.) ขาพเจาใหความสนใจ
5
32
71
60
35
กับการเรียนนอยเมือ่ เทียบ (2.5) (15.8) (35) (26.9) (17.2)
กับคนอืน่ ๆ
56. ขาพเจาไมมีปญหา
6
16
61
75
45
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของ (3.0) (7.9) (30.0) (36.9) (22.2)
การเรียน (เชนการฟง การ
อาน เปนตน)
57. ขาพเจาเห็นวาปญหา
9
12
59
83
40
เปนสิ่งที่ทาทายมากกวาที่ (4.4) (5.9) (29.1) (40.9) (19.7)
จะเห็นวาเปน “สัญญาณ”
ใหหยุดทํา
58. ขาพเจาเชื่อวาการเรียน
2
12
38
85
66
รูวิธีเรียนเปนสิ่งสําคัญ
(1.0) (5.9) (18.7) (41.9) (32.5)
รวม

คา
เฉลี่ย
(x)
2.70

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
1.10

คาระดับ

3.54

0.96

ปาน
กลาง

3.67

0.85

สูง

3.43

1.03

ปาน
กลาง

3.67

1.00

สูง

3.66

1.00

ปาน
กลาง

3.99

0.92

สูง

3.52

.46

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็น วา ระดับความพรอมในการเรียนรูดว ยการนําตนเอง
ั นาชุมชน
ดานความสามารถใชทกั ษะการศึกษาหาความรูแ ละทักษะการแกปญ
 หา (X9.8) ของเจาหนาทีพ่ ฒ
เขตที่ 10 มีคา เฉลีย่ 3.52 (S.D = .45) ซึง่ อยูใ นระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ
พบวาอยูใ นระดับสูง 3 ขอไดแกการมีความเชื่อวาวิธีเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ (x = 3.99) การมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรูส งิ่ ตาง ๆ ( x = 3.67 ) และการไมมปี ญ
 หาเกีย่ วกับทักษะพืน้ ฐานในการเรียน
(x =3.67) นอกจากนั้นอยูในระดับปานกลางจํานวน 4 ขอ
ตารางที่ 11 ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม (X9) รวมทุกดาน
อันดับที่

องคประกอบที่
1
การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1)
2
มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน (X9.4)
3
มีความรักในการเรียน (X9.5)
4
มองอนาคตในแงดี (X9.7)
5
การมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
6
ความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและ
ทักษะการแกไขปญหา (X9.8)
7
มโนคติของตนในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
8
มีความคิดสรางสรรค (X9.6)
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการชีน้ าํ ตนเองโดยรวม (X9)

คาเฉลี่ย (S.D) คาอันดับ
4.05
.45 สูง
3.86
.54 สูง
3.62
.54 ปานกลาง
3.59
.62 ปานกลาง
3.58
.47 ปานกลาง
3.52
.46 ปานกลาง
3.48

.43

ปานกลาง

3.33
3.63

.58
.51

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 11 สรุปได ดังนี้
ผลของระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของกลุมตัวอยางในภาพรวม
พบวาอยูในระดับปานกลาง (x = 3.63 : S.D. = .51) ของระดับคาสูงสุด 5.00)
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองของกลุม ตัวอยางเมือ่ จําแนกตามองคประกอบ
ทัง้ 8 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ปรากฏผลดังนี้
องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงมี 2 ดาน
1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู (x = 4.06)
2. ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (x = 3.86)
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องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง จํานวน 6 ดาน คือ
1. ความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง (x = 3.62)
2. การมองอนาคตในแงดี (x = 3.59)
3. ความรักในการเรียน (x = 3.58)
4. ความสามารถในการใชทกั ษะทางการศึกษาหาความรูแ ละทักษะการแกปญ หา (x = 3.52)
5. มโนคติของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (x = 3.48)
6. ความคิดสรางสรรค (x = 3.33)
ตารางที่ 12 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในเขตที่ 10 ดานการสงเสริมศักยภาพของ
ผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10

รายการ

7. การประสานงานกับกลุม
อาชีพ เพื่อดําเนินกิจกรรมรวม
กันเปนเครือขายธุรกิจชุมชน
9. การใหคาํ แนะนําแกผนู าํ ชุมชน
ในการ ยึดหลักประชาธิปไตย
ในการดําเนินชีวิต
10. การสงเสริมใหผูนําสตรี
องคกรสตรีเขามามีบทบาทใน
กิจกรรมทางการเมอื งในระดับตางๆ
16. สงเสริมการสรางเครือขาย
การเรียนรูรวมกันของชุมชน
โดยผานเวทีประชาคม

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

คา
เฉลี่ย
(x)

ความ
คา
เบีย่ งเบน ระดับ
มาตรฐาน
(S.D)
.83
สูง

2
(1.0)

6
(3.0)

46
97
52
(22.7) (47.8) (25.6)

3.94

2
(1.0)

8
(3.9)

55
92
46
(27.1) (45.3) (22.7)

3.85

.85

สูง

3
(1.5)

7
(3.4)

36
103
54
(17.7) (50.7) (26.6)

3.98

.85

สูง

4
(2.0)

10
(4.9)

37
97
55
(18.2) (47.8) (27.1)

3.93

.91

สูง
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ตารางที่ 12 (ตอ)

รายการ

17. การพัฒนาอาสาสมัคร
ชุมชน ใหมีศักยภาพ มีความ
เปนผูนํามีความพรอมในการ
ทํางานพัฒนาชุมชน
18. การสงเสริมอาสาสมัคร
ใหมศี กั ยภาพในการบริหารจัดการ
ชุมชน
21. การสงเสริมและพัฒนา
ใหองคกรภายในชุมชนมีความ
สามารถในการบริหารจัดการ
ในลักษณะเครือขาย

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

คา
เฉลี่ย
(x)

ความ
คา
เบีย่ งเบน ระดับ
มาตรฐาน
(S.D)
.82
สูง

2
(1.0)

6
(3.0)

40
102
53
(19.7) (50.2) (26.1)

3.98

2
(1.0)

9
(4.4)

40
105
47
(19.7) (51.7) (23.2)

3.92

.83

สูง

2
(1.0)

8
(3.9)

46
97
50
(22.7) (47.8) (24.6)

3.91

.85

สูง

3.93

.56

สูง

รวม

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาโดยรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติง านดานการ
สงเสริมศักยภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ( Y1) ของเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนเขตที่ 10 มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับสูง x = 3.93 (S.D. = .56) และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ
พบวาอยูในระดับสูงทุกขอ ไดแกการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนใหมศี กั ยภาพความเปนผูน าํ (x = 3.98)
การสงเสริมใหผูนําสตรี องคก รสตรีเขามามีบทบาทในกิจกรรมทางการเมืองในระดับตาง ๆ
(x = 3.98) การประสานงานกับกลุมอาชีพเพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกันเปนเครือขาย (x = 3.94)
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ตารางที่ 13 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในเขตที่ 10 ดานการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน ( Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

4. การถายทอดความรูแก
สมาชิกกลุมออมทรัพยและ
กลุมอาชีพ ตาง ๆ ในชุมชน
ดานการจัดทําทะเบียนและ
ทําบัญชีของกลุม
13. การสงเสริมใหมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรูรวมกันของคน
ในชุมชนในการพัฒนาชุมชน
15. การรวมจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธอันดี
ของคนในชุมชน
22. การใหความรูเรื่องการ
บริหารจัดการกลุม
23. การสรุปบทเรียนรวมกัน
กับชาวบาน ผูนําชุมชนใน
การแกปญหารวมกันของ
ชุมชนโดยผานเวทีประชาคม
25. การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนงาน/
โครงการเพือ่ แกไขปญหาของ
ชุมชน
26. การใหความรูแ กประชาชน
กลุม องคกรตาง ๆ เกี่ยวกับ
การอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5
1
(1.0)

11
(5.4)

47
105
38
(23.2) (51.7) (18.7)

3.82

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.83

2
(1.0)

10
(4.9)

43
83
(21.2) (40.9)

65
32.0

3.98

.91

สูง

2
(1.0)

9
(4.4)

52
104
36
(25.6) (51.2) (17.7)

3.80

.81

สูง

1
(0.5)
1
(0.5)

4
(2.0)
7
(3.4)

52
97
49
(25.6) (47.8) (24.1)
47
96
52
(23.2) (47.3) (25.6)

3.93

.79

สูง

3.94

.82

สูง

3
(1.5)

15
(7.4)

66
79
40
(32.5) (38.9) (19.7)

3.68

.92

สูง

5
(2.5)

12
(5.9)

69
73
44
(34.0) (36.0) (21.7)

3.68

.96

สูง

3.83

.58

สูง

รวม

คา
เฉลี่ย
(x)

คา
ระดับ

สูง
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จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวาโดยรวมผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูแ ละการมีสว นรวมของประชาชน ( Y2) ของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10 มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับสูง
x = 3.83 (S.D.= .58) และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาอยูในระดับสูงที่สุด 3 ขอ ไดแก
การสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน (x = 3.98) การสรุปบทเรียนรวมกัน
กับชาวบานในการแกไขปญหารวมกันของชุมชนโดยผานเวทีประชาคม (x = 3.94) การใหความรูเ รือ่ งการ
บริหารจัดการกลุม (x = 3.93)
ตารางที่ 14 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในเขตที่ 10 ดานการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ( Y3) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

1. การใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แกประชาชนในชุมชน
2. การสงเสริมใหประชาชน
เกิดการออม
3. ใหมีการระดมทุนใน
หมูบานเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานพัฒนาของกลุม
5. การใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
แกประชาชนในการเลือก
ประกอบอาชีพ
6. การติดตอประสาน
แหลงเงินทุนภายในและ
ภายนอกตาง ๆ เพือ่ สนับ สนุน
การดําเนินงานของกลุม
8. การประสานงานกลุม
องคกรและหนวยงาน
ภายนอกในการฝกอบรม
เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑใหแก
สมาชิกกลุม

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

คา
เฉลี่ย
(x)

1
(0.5)

13
(6.4)

66
94
29
(32.4) (46.3) (14.3)

3.67

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.82

คา
ระดับ

2
(1.0)
2
(1.0)

9
(4.4)
11
(5.4)

45
102
45
(22.2) (50.2) (22.2)
39
106
45
(19.2) (52.2) (22.2)

3.88

.84

สูง

3.89

.84

สูง

1
(0.5)

9
(4.4)

49
109
35
(24.1) (53.7) (17.2)

3.83

.78

สูง

3
(1.5)

9
(4.4)

70
87
34
(34.5) (42.9) (16.7)

3.69

.85

สูง

3
(1.5)

9
(4.4)

46
97
48
(22.7) (47.8) (23.6)

3.88

.87

สูง

สูง
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รายการ

11. การจัดหาและ
สนับสนุนชองทางการ
ตลาด และมีการสราง
เครือขายการตลาดใหแก
สมาชิกกลุมในชุมชน
12. การนําภูมิปญญาที่มี
อยูในชุมชนมาเผยแพร
ความรูใหแกประชาชนใน
การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู
ในชุมชน

2
(1.0)

8
(3.9)

33
90
70
(16.3) (44.3) (34.5)

4.07

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.87

1
(0.5)

8
(3.9)

50
87
57
(24.6) (42.9) (28.1)

3.94

.85

สูง

3.86

.52

สูง

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

รวม

คา
เฉลี่ย
(x)

คา
ระดับ

สูง

จากตารางที่ 14 แสดงใหเ ห็น วา โดยรวมผลการปฏิบัติง านดา นการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน ( Y3) ของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10 มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับสูง x = 3.85 (S.D. = .52)
และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวามีคาคะแนนอยูในระดับสูงทุกขอ ไดแกการจัดหาและ
สนับสนุนชองทางการตลาดและมี การสรางเครือขายการตลาดใหแกสมาชิกกลุม ในชุมชน (x = 4.07)
การนําภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนมาเผยแพรความรูใหแกประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูใน
ชุมชน (x = 3.94) การระดมทุนในหมูบานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม (x = 3.89)
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ตารางที่ 15 ผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนในเขตที่ 10 ดานการจัดเก็บและประสานการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน( Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รายการ

14. การนําขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชนมาใชวางแผน
ในการแกไขปญหา ของชุมชน
19. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
20. การใหคําปรึกษา แนะนํา
แกประชาชน องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
ในการดําเนินการเกีย่ วกับระบบ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
24. การประสานการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
27. การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
28. การสงเสริมการใชประโยชน
จากขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
29. การนําขอมูลมาเปน
เครื่องมือในการสํารวจ
สภาพปญหาและความ
ตองการของประชาชนในชุมชน
30. การนําขอมูลมาเปนแนวทาง
นการติดตามประเมินผลการ
พัฒนารวมกับหนวยงานตาง ๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความถี่/(รอยละ)
1
2
3
4
5

คา
เฉลี่ย
(x)

ความ
คา
เบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
(S.D.)
.914
สูง

2
(1.0)

18
(8.9)

58
86
39
(28.6) (42.4) (19.2)

3.70

3
(1.5)

5
(2.5)

34
101
60
(16.7) (49.8) (29.6)

4.03

083

สูง

1
(0.5)

5
(2.5)

43
101
53
(21.2) (49.8) (26.1)

3.99

.79

สูง

3
(1.5)
2
(1.0)

9
(4.4)
17
(8.4)

68
87
36
(33.5) (42.9) (17.7)
62
88
34
(30.5) (43.3) (16.7)

3.71

.86

สูง

3.67

.89

สูง

3
(1.5)
2
(1.0)

15
(7.4)
20
(9.9)

68
77
40
(33.5) (37.9) (19.7)
58
84
39
(28.6) (41.4) (19.2)

3.67

.93

สูง

3.68

.93

สูง

1
(0.5)

9
(4.4)

69
85
39
(34.0) (41.9) (19.2)

3.75

.83

สูง

3.77

.59

สูง
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จากตารางที่ 15 แสดงใหเ ห็ น ว า โดยรวมผลการปฏิบัติง านดา นการจัด เก็บ และ
ประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ( Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับสูง x = 3.77 (S.D. = .59) และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวาอยูใ นระดับสูงทุกขอ
ไดแก การใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน (x = 4.03) การใหคาํ ปรึกษาแนะนํา
แกประชาชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (x = 3.99) การนําขอมูลมาเปนแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนารวมกับหนวยงานตาง ๆ (x = 3.75)
ตารางที่ 16 ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10โดยรวม ( Yรวม) เรียงตามลําดับ
อันดับที่
1

องคประกอบที่

การสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชนและ
เครือขายองคกรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน
( Y1)
2
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3)
3
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของชุมชน ( Y2)
4
การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ( Y4)
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 โดยรวม
( Yรวม)

คาเฉลี่ย (S.D)
3.93

.56

คา
อันดับ
สูง

3.86
3.83

.52
.58

สูง
สูง

3.77

.59

สูง

3.85

.56

สูง

จากตารางที่ 16 สรุปไดดังนี้
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ของกลุมตัวอยางในภาพรวม
พบวาอยูในระดับสูง (x = 3.85 : S.D.=.56) ของคาสูงสุด 5.00) เมือ่ จําแนกเปนรายองคประกอบ
ทัง้ 4 ดานพบวาอยูใ นระดับสูงทุกดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยปรากฏผลดังนี้
1. การสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน ( x = 3.93)
2. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (x = 3.86)
3. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน (x = 3.83)
4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (x = 3.77)
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ัฒนาชุมชน
จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการ
ทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น ระดับ
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
1. เพศ
ผูว จิ ยั ศึกษา กลุม ตัวอยางคือ เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10 ทีเ่ ปนเพศชายและเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเพศหญิง ผลการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีเพศตางกัน (X1)
องคประกอบ
1. การสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชนองคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน (Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการ
มีสวนรวมของชุมชน (Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3)
4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอ
มูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4)
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม)

เพศ
ชาย
หญิง

N
82
121

x
3.98
3.89

S.D.
.57
.55

t
1.15

Sig.
.252

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

82
121
82
121
82
121
82
121

3.97
3.73
3.96
3.78
3.84
3.73
3.93
3.78

.57
.57
.49
.53
.57
.61
.49
.51

2.89 .004*
2.40 .017*
1.34

.182

2.15 .033*

จากตารางที่ 17 สรุปไดดังนี้
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเพศชายและเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเพศหญิง โดยการทดสอบคา t พบวา เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเพศชาย และเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเพศหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเพศชายและเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเพศหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ( Y2)
ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน( Y3)
2. อายุ
ผูว จิ ยั แบงอายุของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 ออกเปน 4 กลุม คือ กลุม อายุ
28-35 ป กลุมอายุ 36-43 ป กลุมอายุ 44-51 ป กลุมอายุ 52-59 ป ผลการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีอายุตางกัน (X2)
องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพผูน าํ
ชุมชน องคกรชุมชนและ
เครือขายองคกรชุมชนใน
การบริหารจัดการชุมชน
( Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูแ ละการมีสว นรวมของ
ชุมชน ( Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ( Y3)
4. การจัดเก็บและประสาน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน (Y4)
ผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม
( Yรวม)
ระดับ

อายุ 28-35 ป
N= 37
x
S.D
3.83 .55

อายุ 36-43 ป
N= 69
x
S.D
3.95 .52

อายุ 44-51 ป
N= 63
x
S.D
4.00 .46

อายุ 52-59 ป
N= 34
x
S.D
3.84 .75

3.77

.60

3.79

.52

3.90

.54

3.84

.75

3.81

.51

3.81

.47

3.94

.46

3.86

.72

3.66

.60

3.74

.56

3.89

.55

3.74

.71

3.77

.49

3.82

.45

3.93

.44

3.82

.69

สูง

สูง

สูง

สูง
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จากตารางที่ 18 สรุปไดดังนี้
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนทุกกลุมอายุ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู
ในระดับสูงและเมือ่ พิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทุกกลุมอายุ มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูระดับสูงทุกองคประกอบทั้ง 4 ดาน
ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 ทัง้ ในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีอายุตางกัน
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y1
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y2
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y3
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y4
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Yรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig

3
199
202
3
199
202
3
199
202
3
199
202
3
199
202

1.00
61.34
62.34
.59
68.34
68.93
.70
54.88
55.58
1.42
69.35
70.78
.79
51.08
51.87

.33
.31

1.08

.36

.20
.34

.58

.63

.23
.28

.84

.47

.48
.35

1.36

.26

.26
.25

1.02

.38

จากตารางที่ 19 จะเห็นไดวา ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ อี ายุแตกตางกันทัง้ 4 กลุม พบวา มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบก็ไมพบความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เชนกัน
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3. ระดับการศึกษา
ผูวิจัยแบงระดับการศึกษาสูงสุดของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ออกเปน 3 กลุม
คือจบการศึกษาต่าํ กวาปริญญาตรี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
ผลการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน (X3)

องคประกอบ
1. การสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน
องคกรชุมชนและเครือขายองคกร
ชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสว นรวมของชุมชน (Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3)
4. การจัดเก็บและประสานการ
จัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนา
ชุมชน(Y4)
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม)
ระดับ

ต่ํากวาปริญญาตรี
N = 22
x
S.D
4.06
.56

ปริญญาตรี
N = 173
x
S.D
3.91
.55

4.01

.57

3.80

.57

3.89

.53

4.03
4.09

.49
.55

3.83
3.72

.52
.58

3.88
3.89

.68
.66

4.05

.51

3.82

.49

3.88

.62

สูง

สูง

สูงกวาปริญญาตรี
N=8
x
S.D
3.88
.74

สูง

จากตารางที่ 20 สรุปไดดังนี้
เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาตางกัน มีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ นระดับสูงทุกดาน
และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่าํ กวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงทุกองคประกอบ
ทั้ง 4 ดาน
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ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y1
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y2
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y3
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y4
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Yรวม

df

SS

MS

F

Sig

2
200
202
2
200
202
2
200
202
2
200
202
2
200
202

.47
61.87
62.34
.85
68.08
68.93
.79
54.79
55.58
2.68
68.09
70.77
1.07
50.80
51.87

.24
.30

.76

.47

.42
.34

1.24

.29

.39
.27

1.43

.24

1.34
.34

3.93

.02*

.54
.25

2.11

.12

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 21 สรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 ที่มี
ระดับการศึกษาตางกันทั้ง 3 กลุมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบพบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 ดาน ไดแกดาน การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ผูวิจัยจึงทําการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests ) เพื่อวิเคราะหวา
แตละกลุมมีคูใ ดบางที่แตกตางกัน โดยการเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธีของ Scheffe
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ตารางที่ 22 การทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนเขตที่ 10 ดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน ( Y4)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน
องคประกอบ

ระดับการศึกษา

Y4

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี

Mean
Std. Erroor
Difference
.3626*
.13208
.2003
.24090
-.3626*
.13208
-.1623
.21101
-.2003
.24090
.1623
.21101

Sig
.025*
.708
.025*
.744
.708
.744

จากตารางที่ 22 พบวา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บ ( Y4) แตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นา
ชุมชนทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
4. สถานภาพการสมรส
ผูวิจัยแบงสถานภาพการสมรสของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ออกเปน 3 กลุม
คือ โสด สมรส และหมาย ผลการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 การวิเคราะหผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนเขตที่ 10 ทีม่ สี ถานภาพการสมรส
ที่แตกตางกัน (X4)
องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน
องคกรชุมชนและเครือขายองคกร
ชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1)

โสด
N = 66
x
S.D
3.87 .64

สมรส
N = 125
x
S.D
3.94
.51

หมาย
N = 12
x
S.D
4.11
.41
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ตารางที่ 23 (ตอ)
องคประกอบ

2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของชุมชน( Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน( Y3)
4. การจัดเก็บและประสานการจัด
เก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน( Y4)
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ( Y รวม)
ระดับ

โสด
N = 66
x
3.77

S.D
.60

สมรส
N = 125
x
S.D
3.86
.58

3.76
3.71

.59
.59

3.90
3.79

.49
.61

3.86
3.91

.40
.35

3.78

.55

3.87

.49

3.94

.30

สูง

หมาย
N = 12
x
S.D
3.86
.42

สูง

สูง

จากตาราง 23 สรุปผลการปฏิบัติงานไดดังนี้
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีสถานภาพการสมรสที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ นระดับสูง และเมือ่ พิจารณาในแตละองคประกอบพบวา เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นา
ชุมชนเขตที่ 10 ทีม่ สี ถานภาพการสมรส โสด สมรส หมาย มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
อยูในระดับสูงทั้ง 4 ดาน
ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งใน
ภาพรวมและแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีสถานภาพการสมรส
ที่ตางกัน
องคประกอบ
Y1

แหลงความแปรปรวน
(Source)
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig

2
200
202

.66
61.68
62.34

.33
.31

1.07

.34

100
ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y2
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y3
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y4
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
Yรวม
รวม
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

SS

MS

F

Sig

2
200
202
2
200
202
2
200
202
2
200
202

.34
68.59
68.93
.88
54.69
55.57
.54
70.23
70.77
.50
51.37
51.88

.17
.34

.49

.61

.44
.27

1.61

.20

.27
.35

.77

.46

.25
.26

.98

.37

จากตารางที่ 24 จะเห็นไดวา ผลการวิเคราะหความแปรปรวนผลการปฏิบตั งิ าน ของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกันทั้ง 3 กลุม มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ ก็ไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน
5. ประสบการณในการทํางาน
ั นาชุมชนเขตที่ 10 ออกเปน
ผูว จิ ยั แบงประสบการณในการทํางานของเจาหนาทีพ่ ฒ
4 กลุม คือกลุมที่มีประสบการณ 1-10 ป กลุมที่มีประสบการณ 11-20 ป กลุมที่มีประสบการณ
21-30 ป กลุม ทีม่ ปี ระสบการณ 31-40 ป ผลการวิเคราะหผลการปฏิบตั งิ าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีประสบการณ
ในการทํางานตางกัน (X5)
องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพ
ผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน
ในการบริหารจัดการ
ชุมชน ( Y1)
2. การสงเสริมกระบวน
การเรียนรูและการมี
สวนรวมของชุมชน( Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน( Y3)
4. การจัดเก็บและ
ประสานการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน( Y4)
ผลการปฏิบัติงานโดย
รวม ( Yรวม)
ระดับ

ประสบการณ
ทํางาน 1-10 ป
N = 81
x
S.D
3.92 .48

ประสบการณ
ประสบการณ
ประสบการณ
ทํางาน 11-20 ป ทํางาน 21-30ป ทํางาน 31-40 ป
N = 60
N = 59
N=3
x
S.D
x
S.D
x
S.D
3.93
.58
3.93 .62 3.95
.41

3.84

.52

3.77

.60

3.87

.66

4.05

.22

3.82

.45

3.86

.50

3.88

.63

4.21

.19

3.75

.56

3.77

.60

3.80

.64

3.79

.26

3.83

.44

3.83

.49

3.87

.61

4.00

.23

สูง

สูง

สูง

สูง

จากตารางที่ 25 สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน ในทุกชวงประสบการณการทํางาน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ นระดับสูง และเมือ่ พิจารณาในแตละองคประกอบพบวาเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
ทีม่ ปี ระสบการณในการทํางาน ทุกชวงประสบการณ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอยูใ นระดับสูง
ทุกองคประกอบทั้ง 4 ดาน
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ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ ปี ระสบการณในการทํางานตางกัน
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y1
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y2
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y3
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y4
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Yรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

SS

MS

F

Sig

3
199
202
3
199
202
3
199
202
3
199
202
3
199
202

.014
62.33
62.34
.44
68.48
68.93
.48
55.09
55.57
.09
70.68
70.77
.13
51.74
51.88

.005
.31

.01

.99

.15
.34

.43

.73

.16
.27

.57

.63

.03
.35

.08

.97

.04
.26

.17

.91

จากตารางที่ 26 จะเห็นไดวา ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาที่พัฒ นาชุมชนที่มีป ระสบการการณในการทํางานแตกตางกันทั้ง 4 กลุม มีระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบก็ไมพบ
ความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน
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6. สถานที่พักอาศัย
ผูวิจัยแบงกลุมสถานที่พักอาศัยของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ออกเปน 2 กลุม
คือกลุม ทีพ่ กั อาศัยในอําเภอเดียวกับสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน และกลุม ทีพ่ กั อาศัยอยูต า งอําเภอ ผลการวิเคราะห
ผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีสถานที่พักอาศัย
ตางกัน (X6)
องคประกอบ

สถานที่พัก
อาศัย
1. การสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน
ภายในอําเภอ
องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ตางอําเภอ
ในการบริหารจัดการชุมชน( Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ ภายในอําเภอ
การมีสวนรวมของชุมชน( Y2)
ตางอําเภอ
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน( Y3)
ภายในอําเภอ
ตางอําเภอ
4. การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บ ภายในอําเภอ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน( Y4)
ตางอําเภอ
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ( Yรวม)
ภายในอําเภอ
ตางอําเภอ

n

x

S.D.

T

Sig.

114
89

3.99
3.85

.48
.63

1.73 .085

114
89
114
89
114
89
144
89

3.89
3.77
3.91
3.79
3.80
3.73
3.89
3.78

.51
.66
.46
.59
.50
.69
.42
.59

1.44 .151
1.53 .127
.78

.43

.49

.13

จากตารางที่ 27 สรุปไดดังนี้
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีสถานที่พักอาศัยอยูใน
อําเภอและเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีที่พักอาศัยอยูตางอําเภอ โดยการทดสอบคา t พบวาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีที่พักอาศัยอยูในอําเภอและตางอําเภอโดย
รวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 เชนกัน
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7. ภูมิลําเนาเดิม
ผูวิจัยแบงภูมิลําเนาเดิมของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่มีภมู ลิ าํ เนาเดิมอยูใ นจังหวัดเดียวกับสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน และกลุม ทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาเดิมอยูต า งจังหวัด
ผลการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 28
ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาเดิมตางกัน (X7)
องคประกอบ

ภูมิลําเนา

n

x

S.D.

1. การสงเสริมศักยภาพ
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชนใน
การบริหารจัดการชุมชน ( Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวม
ของชุมชน (Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (Y3)

จังหวัดเดียวกับสถานที่
ปฏิบัติงาน
ตางจังหวัด

87

3.91

.47

116

3.94

.61

87

3.82

.50

-.23

.81

116
87

3.84
3.88

.63
.47

.52

.60

116
87

3.84
3.77

.56
.51

.03

.97

116
87

3.77
3.84

.64
.41

-.01

.98

116

3.84

.56

จังหวัดเดียวกับสถานที่
ปฏิบัติงาน
ตางจังหวัด
จังหวัดเดียวกับสถานที่
ปฏิบัติงาน
ตางจังหวัด
4. การจัดเก็บและประสาน จังหวัดเดียวกับสถานที่
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการ ปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน (Y4)
ตางจังหวัด
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม จังหวัดเดียวกับสถานที่
( Yรวม)
ปฏิบัติงาน
ตางจังหวัด

T

Sig
.
-.41 .68
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จากตารางที่ 28 สรุปไดดังนี้
การเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาเดิมในจังหวัด
เดียวกับสถานที่ปฏิบัติงาน และเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูตางจังหวัด โดยการ
ทดสอบคา T พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีภูมิลําเนาเดิมอยู
ในจังหวัดเดียวกับสถานที่ปฏิบัติงานและมีภูมิลําเนาเดิมอยูตางอําเภอโดยรวมไมแตกตางกัน และ
เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เชนกัน
8. การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น
ผูวิจัย แบงการไดรับการสนับสนุนจากผูนําทอ งถิ่น ของเจาหนาที่พัฒ นาชุมชน
เขตที่ 10 ออกเปน 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานเขารวมประชุม ดานวัสดุอปุ กรณ ดานการแกปญ
 หา
อุปสรรคในงานพัฒนาชุมชน (การตัดสินใจและการมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหา)
ผลการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูนําทองถิ่นตางกัน (X8)
องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพ
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน
ในการบริหารจัดการ
ชุมชน ( Y1)
2. การสงเสริมกระบวน
การเรียนรูและการมีสวน
รวมของชุมชน( Y2)

ดานการเงิน

ดานการเขา
รวมประชุม
N= 8
N = 102
x S.D x
S.D
4.07 .44 3.89 .59

ดานวัสดุ
อุปกรณ
N = 10
x
S.D
3.83 .57

ดานการรวม
แกปญหา
N = 83
x
S.D
3.97
.51

3.78 .88 3.79

3.81

3.88

.58

.35

.57
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ตารางที่ 29 (ตอ)
องคประกอบ

ดานการเงิน

ดานการรวม
แกปญหา
N = 83
x S.D
3.91 .51

x
3.75

S.D
.56

3.84

.69

3.73

.62

3.95

.50

3.79

.56

3.85

.58

3.81

.53

3.83

.31

3.89

.49

N= 8
3. การสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน( Y3)
4. การจัดเก็บและประสาน
การจัดเก็บขอมูลเพือ่ การ
พัฒนา ชุมชน ( Y4)
ผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม
( Yรวม)
ระดับ

ดานวัสดุ
อุปกรณ
N = 10
x
S.D
3.73 .25

ดานการเขา
รวมประชุม
N = 102
x
S.D
3.83 .55

สูง

สูง

สูง

สูง

จากตารางที่ 29 สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่นในทุกดานมีระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ นระดับสูง และเมื่อ พิจ ารณาในแตละองคประกอบ พบวา
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงเหมือนกันทุกองคประกอบทั้ง 4 ดาน
ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูนํา
ทองถิ่นตางกัน
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y1
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig

3
199
202

.54
61.79
62.34

.18
.31

.58

.62
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ตารางที่ 30 (ตอ)
องคประกอบ

แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y2
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y3
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y4
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Yรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

SS

MS

F

Sig

3
199
202
3
199
202
3
199
202
3
199
202

.34
68.59
68.93
.62
54.95
55.57
.52
70.25
70.77
.27
51.61
51.88

.11
.34

.33

.80

.20
.27

.74

.52

.17
.35

.49

.69

-.02
.26

.35

.79

จากตารางที่ 30 จะเห็นไดวาผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่ แตกตางกันทัง้ 4 ดานมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติง านโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจ ารณาในแตละองคประกอบก็ไมพบความ
แตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เชนกัน
ตารางที่ 31 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดโอกาสตอการเรียนรูตางกัน (X9.1)
องคประกอบ
Y1

ระดับความพรอมดานการ
เปดโอกาสตอการเรียนรู
ปานกลาง
สูง

N

x

S.D

t

Sig

39
164

3.55
4.02

.59
.51

-5.01

.000*
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ตารางที่ 31 (ตอ)
องคประกอบ
Y2
Y3
Y4
Yรวม

ระดับความพรอมดานการ
เปดโอกาสตอการเรียนรู
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง

N

x

S.D

t

Sig

39
164
39
164
39
164
39
164

3.54
3.90
3.61
3.91
3.45
3.85
3.53
3.92

.61
.55
.58
.49
.66
.54
.53
.47

-3.62

.000*

-3.37

.001*

-3.95

.000*

-4.45

.000*

จากตารางที่ 31 สรุปผลการปฏิบัติงานไดดังนี้
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดโอกาสตอการเรียนรูในระดับปานกลางและในระดับสูง
โดยการทดสอบคา t พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ กี ารเปด
โอกาสตอการเรียนรูอยูในระดับปานกลางและระดับสูงโดยรวมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวามีความแตกตางกันทีร่ ะดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 ทุกดานไดแก ดานการสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1) ดาน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
( Y2) ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3) ดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ( Y4)
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ตารางที่ 32 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีระดับความ
พรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพแตกตางกัน (X9.2)
องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชนและ
เครือขายองคกรชุมชน ในการ
บริหารจัดการชุมชน ( Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชน( Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน( Y3)
4. การจัดเก็บและประสานการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน( Y4)
ผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม ( Yรวม)
ระดับ

ต่ํา
N=2
x
2.00

S.D
1.41

ปานกลาง
N = 135
x
S.D
3.83
.46

2.00

1.41

3.75

.48

4.06

.61

2.00

1.41

3.79

.44

4.05

.52

2.00

1.41

3.66

.52

4.06

.54

2.00

1.41

3.75

.40

4.09

.50

ต่ํา

สูง

สูง
N = 66
x
S.D
4.18
.54

สูง

จากตารางที่ 32 สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
1. เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ มี โนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อยูในระดับต่ํา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม (Y รวม ) อยูในระดับต่ํา และเมื่อพิจารณา
ในองคประกอบแตละดาน พบวาอยูในระดับต่ําทุกดาน
2. เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ มี โนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยู
ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวม (Yรวม) อยูใ นระดับสูงและเมือ่ พิจารณา
ในองคประกอบแตละดานพบวาอยูใ นระดับสูง 3 ดาน ไดแกดา นการสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน องคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1) ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3)
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ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ( Y2) สวนดานการจัดเก็บและ
ประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ( Y4) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลาง
3. เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ มี โนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยู
ในระดับสูงมี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมอยู ใ นระดั บ สู ง และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น
รายองคประกอบพบวาอยูในระดับสูงทั้ง 4 ดาน คือ ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการ
มีสว นรวมของชุมชน ( Y2) ดานการสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1) ดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
( Y4) ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3)
ตารางที่ 33 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีมโนคติของตนเองในดานการ
เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพตางกัน (X9.2)
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig
(Source)
6.56
26.63 .000*
13.11
2
Y1
ระหวางกลุม
.25
49.23
200
ภายในกลุม
62.34
202
รวม
5.53
19.12 .000*
111.06
2
Y2
ระหวางกลุม
.29
57.87
200
ภายในกลุม
68.93
202
รวม
4.96
21.75 .000*
9.93
2
Y3
ระหวางกลุม
.23
45.65
200
ภายในกลุม
55.58
202
รวม
6.83
23.93 .000*
13.67
2
Y4
ระหวางกลุม
.29
57.11
200
ภายในกลุม
70.77
202
รวม
5.89
29.40 .000*
11.78
2
Yรวม
ระหวางกลุม
.20
40.09
200
ภายในกลุม
51.88
202
รวม
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จากตารางที่ 33 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการมีมโนคติของตนเอง
ในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้ง 4 ดาน แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
แสดงวาเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพตางกัน
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมตางกัน และเมือ่ พิจารณาในแตละองคประกอบพบวาเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนที่มีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานตางกันดวยเชนกัน ผูว จิ ยั จึงทําการทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests )
เพื่อวิเคราะหวาแตละกลุมมีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยการเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธีของ Scheffe
ตารางที่ 34 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
ศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน ( Y 1 ) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2)
Mean Difference Std. Error Sig.
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองในดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
Y1
ต่ํา
ปานกลาง
-1.8370
.353 .000*
สูง
-2.1816
.356 .000*
ปานกลาง
ต่ํา
1.8370
.353 .000*
สูง
-.3555
.075 .000*
สูง
ต่ํา
2.1816
.356 .000*
ปานกลาง
.3555
.075 .000*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 34 พบวา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกร
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนไมแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ มี โนคติในดานการเปนผูเ รียน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพระดับต่าํ และสูงอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
องค
ประกอบ
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ตารางที่ 35 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ( Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีระดับความพรอ มในการเรีย นรูดว ยการนําตนเองในดา นมโนคติข องตนเอง
ในดา นการเปน ผูเ รีย นที่มีประสิท ธิภ าพ (X9.2)
องค
ประกอบ

ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองในดานมโนคติของตนเอง
ในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(X9.2)
Y2
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Mean Difference Std. Error Sig.

-1.7503*
-2.0606*
1.7503*
-.3103*
2.0606*
.3103*

.383
.386
.383
.081
.386
.081

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.001*

จากตารางที่ 35 พบวา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชนแตกตาง
กับเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนที่มีมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทิภาพต่ําและสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 36 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน ( Y3) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียน Mean Difference Std. Error
รูดวยการนําตนเองในดาน
มโนคติของตนเองในดานการ
เปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(X9.2)
Y3
ต่ํา
ปานกลาง
-1.7907*
.340
สูง
-2.0492*
.343
ปานกลาง
ต่ํา
1.7907*
.340
สูง
-2.2585
.072
สูง
ต่ํา
2.0492*
.343
ปานกลาง
.2585*
.072
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

.000*
.000*
.000*
.002*
.000*
.002*

จากตารางที่ 36 พบวา เจา หนา ที่พัฒ นาชุม ชนที่มีค วามพรอ มในการเรีย นรูดว ย
การนําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพระดับปานกลาง มีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ มี โนคติ
ในการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่ําและสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 37 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและ
ประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ( Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการ
เปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2)
องค
ประกอบ

ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย Mean Difference Std. Error
การนําตนเองในดานมโนคติของตน
เองในดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
Y4
ต่ํา
ปานกลาง
-1.6583*
.381
สูง
-2.0644*
.384
ปานกลาง
ต่ํา
1.6583*
.381
สูง
-4.4061*
.080
สูง
ต่ํา
2.0644*
.384
ปานกลาง
.4061*
.080
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

จากตารางที่ 37 พบวา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง มีความ
พึงพอใจในการปฏิ บั ติงานด านการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
แตกตางกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีมโนคติในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ําและสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 38 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง
ที่แตกตางกัน (X9.3)
องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน
องคกรชุมชนและเครือขายองคกร
ชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของชุมชน(Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน(Y3)
4. การจัดเก็บและประสานการจัด
เก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน(Y4)
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม)
ระดับ

ต่ํา
N=2
x
S.D
4.000 .606

ปานกลาง
N = 113
x
S.D
3.793 .547

สูง
N = 88
x
S.D
4.099 .522

3.857

1.010

3.701

.570

4.003

.556

4.375
3.875

.000
.707

3.715
3.649

.543
.579

4.027
3.931

.443
.573

4.033

.565

3.713

.505

4.012

.459

สูง

สูง

สูง

จากตารางที่ 38 สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
1. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านโดยรวม (Yรวม) อยูใ นระดับสูง เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ คี วามคิดริเริม่ และเรียนรู
ไดดว ยตนเองอยูใ นระดับต่าํ มีจาํ นวน 2 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ นระดับสูง
เมือ่ พิจารณาในองคประกอบแตละดานพบวาอยูในระดับสูงทุกดาน
2. เจ า หน า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม และเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเองอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง มีจาํ นวน 113 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ นระดับสูง เมือ่ พิจารณา
ในองคประกอบแตละดาน พบวามีองคประกอบอยูในระดับสูง 3 ดาน ไดแก การสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (Y3) การสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน (Y1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน(Y2) สวนการจัดเก็บ
และประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง
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3. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความคิดริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเองอยูในระดับสูง
มีจํานวน 88 คน มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมอยู ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณา
ในองคประกอบแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใ นระดับสูงทัง้ 4 ดาน
ตารางที่ 39 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความคิดริเริ่มและเรียนรูได
ดวยตนเอง ตางกัน (X9.3)
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y1
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y2
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y3
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y4
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Yรวม

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig

2
200
202
2
200
202
2
200
202
2
200
202

4.61
57.73
62.34
4.50
64.43
68.93
5.33
50.24
55.58
3.97
66.81
70.77

2.31
.29

7.99

.000*

2.25
..32

6.99

.001*

2.67
..25

10.62

.000*

1.98
.33

5.94

.003*

2
200
202

4.52
47.36
51.88

2.26
..24

9.54

.000*
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จากตารางที่ 39 ผลการวิเ คราะหค วามแปรปรวนผลการปฏิบัติง านของเจา หนา ที่
พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการมีความคิดริเริ่มและเรียนรู
ดวยตนเองโดยรวมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวาเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
ความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเองแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน
และเมื่อพิจารณาแตละดานพบวาเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความคิดริเริ่มดวยตนเองตางกัน มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานตางกันดวยเชนกัน ผูวิจัยจึงทําการทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests )
เพื่อวิเคราะหวาแตละกลุมมีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยการเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธีของ Scheffe
ตารางที่ 40 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
ศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน ( Y 1) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย Mean Difference Std. Error
การนําตนเองในดานมีความคิดริเริ่ม
และเรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
Y1
ต่ํา
ปานกลาง
.2061
.383
สูง
-.0990
.384
ปานกลาง
ต่ํา
-.2061
.383
สูง
-.3051*
.076
สูง
ต่ํา
-.0990
.384
ปานกลาง
.3051*
.076
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
องค
ประกอบ

Sig.

.865
.967
.865
.000*
.967
.000*

จากตารางที่ 40 พบวา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองในดานมีความคิดริเริม่ และเรียนรูด ว ยตนเองระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชนแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ คี วามคิดริเริม่ และเรียนรูด ว ยตนเองสูงทีร่ ะดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05

118
ตารางที่ 41 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ( Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานการมีความคิดริเริ่มและ
เรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในดานความคิด
ริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
Y2
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Mean Difference Std. Error

.01555
-.1461
-.1555
-.3016*
.1461
.3016*

.405
.406
.405
.081
.406
.081

Sig.

.929
.937
.929
.001*
.937
.001*

จากตารางที่ 41 พบวา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเองปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชนแตกตางจากเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
ทีม่ คี วามพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองในดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเองสูงทีร่ ะดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 42 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน (Y3) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
Sig.
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียนรู Mean Difference Std. Error
ดวยการนําตนเองในดานความคิด
ริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
Y3
ต่ํา
ปานกลาง
.6593
.358
.185
สูง
.3480
.358
.625
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ตารางที่ 42 (ตอ)
องค
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย Mean Difference
ประกอบ การนําตนเองในดานความคิดริเริ่ม
และเรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
ปานกลาง
ต่ํา
-.6593
สูง
-.3113*
สูง
ต่ํา
-.3480
ปานกลาง
.3113*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Std. Error

Sig.

.358
.071
.358
.071

.185
.000*
.625
.000*

จากตารางที่ 42 พบวา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเองปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ คี วามพรอมในการเรียนรูด ว ยการ
นําตนเองในดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเองสูงทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 43 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและ
ประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานการมีความคิดริเริ่มและเรียนรู
ดวยตนเอง (X9.3)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย Mean Difference Std. Error Sig.
การนําตนเองในดานมีความคิดริเริ่ม
และเรียนรูดวยตนเอง (X9.3)
Y4
ต่ํา
ปานกลาง
.2257
.412
.861
สูง
-.0568
.413
.991
ปานกลาง
ต่ํา
1-.2257
.412
.861
สูง
-.2825*
.082 .003*
สูง
ต่ํา
-.0568
.413
.991
ปานกลาง
.2825*
.082 .003*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 43 พบวา เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองในดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเองปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชนแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
ทีม่ คี วามพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองในดานมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเองสูงทีร่ ะดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 44 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
แตกตางกัน (X9.4)
องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชนและเครือ
ขายองคกรชุมชน ในการบริหาร
จัดการชุมชน (Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชน(Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
(Y3)
4. การจัดเก็บและประสานการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน(Y4)
ผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม (Yรวม)
ระดับ

ต่ํา
N=2
x
3.428

S.D
.606

ปานกลาง
N = 69
x
S.D
3.683 .507

3.642

.505

3.585

.532

3.966

.571

3.562

.795

3.608

.520

3.991

.476

3.062

.883

3.518

.573

3.918

.553

3.596 .458
ปานกลาง

3.983

.482

3.416 .023
ปานกลาง

สูง
N = 132
x
S.D
4.063 .534

สูง
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จากตารางที่ 44 สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
1. เจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ คี วามรับผิดชอบตอการเรียนรูข องตนเองต่าํ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านโดยรวม ( Yรวม) อยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาในองคประกอบแตละดานพบวา
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติง านอยูในระดับปานกลางทั้ง 4 ดาน
2. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองปานกลางมี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอยูใ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในองคประกอบแตละดานพบวา
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านในระดับสูง 1 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน องคกร
ชุมชน และ เครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน (Y1) อีก 3 ดานมีความพึงพอใจอยู
ในระดับปานกลาง
3. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ นระดับสูง เมือ่ พิจารณาในองคประกอบแตละดานพบวามีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านอยูใ นระดับสูงทั้ง 4 ดาน
ตารางที่ 45 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู
ของตนเองตางกัน (X9.4)
องคประกอบ
Y1

Y2

Y3

แหลงความแปรปรวน
(Source)
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Df

SS

MS

F

Sig

2
200
202
2
200
202
2
200
202

7.07
55.27
62.34
6.63
62.30
68.93
6.81
48.76
55.57

3.53
.28

12.79

.000*

3.31
.31

10.65

.000*

3.40
.24

13.97

.000*
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ตารางที่ 45 (ตอ)
องคประกอบ
Y4

Yรวม

แหลงความแปรปรวน
(Source)
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Df

SS

MS

F

Sig

2
200
202
2
200
202

8.29
62.48
7.77
7.14
44.74
51.88

4.14
.31

13.26

.000*

3.57
.22

15.96

.000*

จากตารางที่ 45 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนผลการปฏิบัติง านของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการมีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูข องตนเองทั้ง 4 ดาน แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวาเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนที่มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกตางกัน และเมือ่ พิจารณาในแตละองคประกอบพบวาเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเองตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางกันดวยเชนกัน ผูว จิ ยั จึงทําการ
ทดสอบภายหลัง (Post Hoc Tests) เพือ่ วิเคราะหวา แตละกลุม มีคใู ดบางทีแ่ ตกตางกันโดยการ
เปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธีของ Seheffe
ตารางที่ 46 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
ศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน (Y 1 ) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง (X9.4)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเอง (X9.4)
Y1
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

Mean Difference

-.2547
-.6353

Std. Error

Sig.

.377
.375

.796
.240
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ตารางที่ 46 (ตอ)
องคประกอบ

ระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในดานมีความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูข องตนเอง
(X9.4)
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Mean Difference

.2547
-.3806*
.6353
.3806*

Std. Error

Sig.

.377
.078
.375
.078

.796
.000
.240
.000

จากตารางที่ 46 พบวา เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ คี วามพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ในดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดว ยตนเองปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติง าน
ดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชนแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ คี วามรับผิดชอบตอการเรียนรูด ว ยการนําตนเองสูงที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 47 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ( Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง (X9.4)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
Y2
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

Mean Difference Std. Error

-.0569
-.3236

.400
.398

Sig.

.990
.718
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ตารางที่ 47 (ตอ)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Mean Difference Std. Error Sig.

-.0569
-.3805*
.3236
.3805*

.400
.083
.398
.083

.990
.000*
.718
.000*

จากตารางที่ 47 พบวา เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ คี วามพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ในดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเองปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
ทีม่ คี วามรับผิดชอบตอการเรียนรูด ว ยการนําตนเองสูงทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 48 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน ( Y3) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย Mean Difference Std. Error Sig.
การนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
Y3
ต่ํา
ปานกลาง
-0462
.354
.992
สูง
-.4290
.352
.477
ปานกลาง
ต่ํา
-.0462
.354
.992
สูง
-.3828*
.073 .000*
สูง
ต่ํา
.4290
.352
.477
ปานกลาง
.3828*
.073 .000*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 48 พบวา เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ คี วามพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ในดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดว ยตนเองปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติง าน
ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีม่ คี วามรับผิดชอบตอการเรียนรู
ดวยการนําตนเองสูง ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 49 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและ
ประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ( Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองในดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู
ดวยตนเอง (X9.4)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย Mean Difference
การนําตนเองในดานมีความ รับผิดชอบ
ตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
Y4
ต่ํา
ปานกลาง
-.4556
สูง
-.8561
ปานกลาง
ต่ํา
.4556
สูง
-.4004*
สูง
ต่ํา
.8561
ปานกลาง
.4004*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Std. Error

Sig.

.401
.398
.401
.083
.398
.083

.525
.102
.525
.000*
.102
.000*

จากตารางที่ 49 พบวา เจาหนาที่พัฒ นาชุมชนที่มีค วามพรอมในการเรียนรูดว ยการ
นําตนเองในดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูด ว ยตนเองปานกลาง มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชนแตกตางกับเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนที่
มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูด ว ยการนําตนเองสูงทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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ตารางที่ 50 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความรักในการเรียนแตกตางกัน (X9.5)
องคประกอบ ระดับความพรอมในการเรียน
รูดวยการนําตนเองดานมี
ความรักในการเรียน (X9.5)
Y1
ปานกลาง
สูง
Y2
ปานกลาง
สูง
Y3
ปานกลาง
สูง
Y4
ปานกลาง
สูง
Yรวม
ปานกลาง
สูง

N

x

S.D

106
96
106
96
106
96
106
96
106
96

3.827
4.038
3.774
3.900
3.788
3.937
3.707
3.846
3.773
3.928

.545
.550
.580
.587
.531
.509
.572
.609
.497
.509

t

Sig

-2.735 .007*
-1.525

.129

-2.025 .044*
-1.668

.097

-2.188 .030*

จากตารางที่ 50 สรุปผลการปฏิบัติงานไดดังนี้
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความรักในการเรียน
ในระดับปานกลางและในระดับสูง โดยการทดสอบคา t พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความรักในการเรียนในระดับปานกลางและระดับสูงโดยรวมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวามีความแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน
องคกรชุมชนและ เครือขายองคกรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1) ดานการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน( Y3)
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ตารางที่ 51 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมีความคิดสรางสรรคแตกตางกัน (X9.6)
องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชนและเครือ
ขายองคกรชุมชน ในการบริหาร
จัดการชุมชน (Y1)
2. การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชน(Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน(Y3)
4. การจัดเก็บและประสานการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน(Y4)
ผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม (Yรวม)
ระดับ

ต่ํา
N=9
x
4.031

ปานกลาง
N = 140
S.D
x
S.D
.570 3.914 .557

สูง
N = 54
x
S.D
3.947 .557

4.063

.535 3.806

.591

3.867

.572

4.111

.411 3.805

.543

3.949

.460

4.125

.507 3.700

.597

3.907

.554

4.085

.452 3.802

.517

3.918

.475

สูง

สูง

สูง

จากตารางที่ 51 สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความ
คิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูงมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวม ( Yรวม)
อยูใ นระดับสูง เมือ่ พิจารณาในองคประกอบแตละดาน พบวามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใ น
ระดับสูงทุกดาน
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ตารางที่ 52 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนดานมีความคิดสรางสรรคตา งกัน (X9.6)
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y1
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y2
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y3
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y4
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Yรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig

2
200
202
2
200
202
2
200
202
2
200
202
2
200
202

.14
62.19
62.34
.64
68.29
68.93
1.41
54.16
55.58
2.84
67.94
70.77
1.06
50.82
51.88

.143
.31

.23

.795

.322
.34

.94

.39

.71
.27

2.61

.08

1.42
.34

4.16

.017*

3.53
.25

2.09

.127

จากตารางที่ 52 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานมีความคิดสรางสรรคมีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวม (Y รวม ) ไมแตกตางกันและเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา มี
ความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เพียงดานเดียวไดแกดานการจัดเก็บและประสาน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4) สวนอีก 3 ดานไมมีความแตกตางผูวิจัยจึงทําการ
ทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) เพื่อวิเคราะหวาแตละกลุมมีคูใดบางที่แตกตางกันโดยการ
เปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธีของ Scheffe
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ตารางที่ 53 การทดสอบภายหลัง ( Post Hoc Tests ) ของผลในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและ
ประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองในดานมีความคิดสรางสรรค (X9.6)
ระดับความพรอมในการเรียน Mean Difference
รูดวยการนําตนเองในดานมี
ความคิดสรางสรรค (X9.6)
Y4
ต่ํา
ปานกลาง
.4250
สูง
.2176
ปานกลาง
ต่ํา
-.4250
สูง
-.2074
สูง
ต่ํา
-.2176
ปานกลาง
-.2047
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
องคประกอบ

Std. Error

Sig.

.200
.210
.200
.093
.210
.093

.108
.585
.108
.087
.585
.087

จากตารางที่ 53 พบวา เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ คี วามพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ในดานมีความคิดสรางสรรคมคี วามพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 54 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีระดับความพรอม
ในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานการมองอนาคตในแงดแี ตกตางกัน (X9.7)
ต่ํา
N=6

องคประกอบ

1. การสงเสริมศักยภาพผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชนและ
เครือขายองคกรชุมชน ในการ
บริหารจัดการชุมชน (Y1)

x
4.119

S.D
.581

ปานกลาง
N = 99
x
S.D
3.849 .574

สูง
N = 98
x
S.D
3.995 .527
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ตารางที่ 54 (ตอ)
องคประกอบ

2. การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชน(Y2)
3. การสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน(Y3)
4. การจัดเก็บและประสาน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน(Y4)
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
โดยรวม (Yรวม)
ระดับ

ต่ํา
N=6
x
4.119

S.D
.262

ปานกลาง
N = 99
x
S.D
3.779 .626

4.041

.516

3.784

.558

3.919

.482

4.125

.480

3.686

.619

3.840

.556

4.100

.437

3.772

.538

3.905

.467

สูง

สูง

สูง
N = 98
x
S.D
3.871 .548

สูง

จากตารางที่ 54 สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
เจ า หน า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี ค วามพร อ มในการเรี ย นรู ด ว ยการนําตนเองด า นการ
มองอนาคตในแงดมี ีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม) อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาใน
องคประกอบแตละดานพบวามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงทุกดาน
ตารางที่ 55 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ทั้งในภาพรวม
และแตละองคประกอบของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนดานการมองอนาคตในแงดตี า งกัน(X9.7)
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig
(Source)
Y1
ระหวางกลุม
2
1.27
.64
2.081 .128
ภายในกลุม
200
61.07
.305
รวม
202
62.34
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ตารางที่ 55 (ตอ)
องคประกอบ แหลงความแปรปรวน
(Source)
Y2
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y3
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Y4
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
Yรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig

2
200
202
2
200
202
2
200
202
2
200
202

.924
68.01
68.93
1.12
54.46
55.58
1.93
68.85
70.77
1.27
50.61
51.88

.46
.34

1.36

.26

.56
.27

2.05

.132

.96
.34

2.80

.06

.63
.25

.250

.085

จากตารางที่ 55 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนทีม่ รี ะดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง ดานมองอนาคตในแงดที ั้ง 4 ดาน
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งในภาพรวมและในแตละองคประกอบ แสดงวา
เจ า หน า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี ก ารมองอนาคตในแง ดี ต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ไมแตกตางกัน

132
ตารางที่ 56 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ที่มีความสามารถ
ใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกไขปญหาแตกตางกัน (X9.8)
องคประกอบ

Y1
Y2
Y3
Y4
Yรวม

ระดับความพรอมดานการเรียนรู
ดวยการนําตนเองดานมีความ
สามารถใชทักษะการศึกษาหา
ความรูและทักษะการแกไขปญหา
(X9.8)
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง

N

x

S.D

t

Sig

123
80
123
80
123
80
123
80
123
80

3.821
4.092
3.746
3.967
3.787
3.964
3.714
3.865
3.766
3.968

.558
.511
.603
.530
.560
.445
.608
.556
.527
.449

-3.499

.001*

-2.674

.008*

-2.369

.019*

-1.788

.075

-2.828

.005*

จากตารางที่ 56 สรุปผลการปฏิบัติงานไดดังนี้
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความสามารถใชทักษะ
การศึ ก ษาหาความรู แ ละทั ก ษะการแก ไ ขป ญ หาในระดั บ ปานกลางและในระดั บ สู ง โดย
การทดสอบคา t พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีความสามารถ
การใชทักษะศึกษาหาความรูแ ละทักษะการแกไขปญหาในระดับปานกลางและระดับสูงโดยรวม
แตกตางกัน ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 และเมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวามีความ
แตกตางกันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 จํานวน 3 ดาน ไดแกดา นการสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน
องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน (Y1) ดานการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน (Y2) ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 โดยใชการวิเคราะหคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ ของเพียรสนั (Parson’s Product
Moment Correlation Coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 57 และตารางที่ 58
ตารางที่ 57 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
Y1
X1
-.081
X2
.025
X3
-.081
X4
.095
X5
.015
X6
-.121
X7
.029
X8
.043
X9
.332**
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Y2
-.200**
.078
-.078
.065
.027
-.101
.017
.069
.302**

Y3
-.167*
.094
-.093
.106
.065
-.107
-.037
.089
.254**

Y4
-.094
.096
-.133
.086
.034
-.055
-.003
.034
.292**

Yรวม
-.150*
.083
-.109
.098
.040
-.105
.001
.065
.327**

จากตารางที่ 57 แสดงใหเห็นวา
เพศ (X1) ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
(Y2) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) และผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม) สวนระดับความพรอม
ในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองโดยรวม (X9) มีความสัมพันธกบั ผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริม
ศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน (Y1) การ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน (Y2) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) การจัดเก็บ
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และประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4) และผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม)
ซึ่งหมายความวา เจาหนาที่พัฒ นาชุมชนที่มีเ พศตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติง านตางกัน
ใน 3 ดาน สวนเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม
ตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางกันทั้ง 4 ดาน
ตารางที่ 58 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับ
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
Y1
Y2
Y3
Y4
Yรวม
X9.1
.333**
.247**
.231**
.269**
.299**
X9.2
.382**
.324**
.318**
.390**
.394**
X9.3
.258**
.244**
.255**
.222**
.271**
X9.4
.336**
.302**
.345**
.342**
.369**
X9.5
.184**
.108
.152*
.112
.153*
X9.6
.002*
-.004
.049
.066
.033
X9.7
.088
.030
.085
.066
.075
X9.8
.240**
.185**
.165**
.125
196
X9
.332**
.302**
.254**
.292**
.327**
จากตารางที่ 58 แสดงใหเห็นวา
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1)
ดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) ดานการมีความคิดริเริ่มและ
เรียนรูดวยตนเอง (X9.3) ดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4) มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน (Y1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวม
ของชุมชน (Y2) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน (Y4) และผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม (Yรวม) ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองดานการมีความรักในการเรียนรู (X9.5) มีความสัมพันธกบั ผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริม
ศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน (Y1) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3)
และผลการปฏิบัติงานโดยรวม ( Yรวม) ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความ
คิดสรางสรรค (X9.6) มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน
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องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน (Y1) ดานความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาหา
ความรูแ ละทักษะการแกปญ
 หา (X9.8) มีความสัมพันธกบั ผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
ดานการสงเสริมศักยภาพของผูนาํ ชุมชนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในดานการบริหาร
จัดการชุมชน (Y1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน (Y2) การสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน (Y3) ซึง่ หมายความวาเจาหนาทีพ่ ัฒนาชุมชนที่มีองคประกอบของระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดโอกาสตอการเรียนรูตางกัน มีมโนคติของตนเองในดาน
การเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพตางกัน มีความริเริม่ และเรียนรูด ว ยตนเองตางกัน มีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูด ว ยตนเองตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านทุกองคประกอบทัง้ 4 ดาน และความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมตางกัน เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ รี ะดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการ
นําตนเองดานการมีความรักในการเรียนตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสงเสริม
ศักยภาพผูนาํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวมต า งกั น เจ า หน า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี ร ะดั บ ความพรอมในการเรียนรูดวยการ
นําตนเองดานความคิดสรางสรรคตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมศักยภาพ
ผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนตางกัน เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความสามารถในการใชทกั ษะทางการศึกษาหาความรู และ
ทักษะการแกปญ
 หาตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ดานการสงเสริมศักยภาพของผูนําชุมชน
องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในดานการบริหารจัดการชุมชน การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตางกัน
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนโดยรวม และ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านในแตละดานของกลุม ตัวอยาง พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจาก
ผูนําทองถิ่น และระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เฉพาะดานมีคิดสรางสรรคและ
ดานการมองอนาคตในแงดี ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนโดยรวมทุกองคประกอบ แตเพศและระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู ดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ดานการมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง ดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง
ดานการมีความรักในการเรียนรู และดานความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและ
ทักษะการแกปญหา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนในทุกองคประกอบ
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ตอนที่ 4 สมการพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
การพยากรณผลการปฏิบัติงานทั้งการพยากรณเปนรายดานและการพยากรณในภาพรวม
ของเจ า หน าที่ พัฒนาชุ มชนเขตที่ 10 โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคู ณแบบนําเขาตั วแปร
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษามีดังนี้
ตารางที่ 59 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบตั งิ าน ดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกร
ชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน (Y1) ของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
F
Sig
รูปแบบ
ตัวแปรพยากรณ
สหสัมพันธ ประสิทธิภาพ
ความ
ที่
พหุคูณ
การพยากรณ คลาดเคลือ่ น
(R)
(R2)
มาตรฐาน
(S.E)
1
มโนคติของตนเองใน
0.382
0.146
0.514
34.42 .000*
ดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
2
มโนคติของตนเองใน
0.417
0.222
0.492
28.50 .000*
ดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
การเปดโอกาสตอการ
เรียนรู (X9.1)
0.489
0.239
0.488
20.79 .000*
3
มโนคติของตนเองใน
ดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ(X9.2)
การเปดโอกาสตอการ
เรียนรู (X9.1)
มีความคิดริเริ่มและ
เรียนรูไ ดดว ยตัวเอง (X9.3)
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 59 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขต
ที่ 10 ดานการสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน มี 3 รูปแบบดังนี้
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รูปแบบที่ 1 ตัวแปรพยากรณ คือ มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(X9.2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.382 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ รอยละ
14.60
รูปแบบที่ 2 ตัวแปรพยากรณ คือ มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(X9.2) และการเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.471
มีประสิทธิภาพในการพยากรณรอยละ 22.20
รูปแบบที่ 3 ตัวแปรพยากรณ คือ มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(X9.2) การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง X9.3) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.489 มีประสิทธิภาพในการพยากรณรอยละ 23.90
จากรูปแบบการพยากรณที่เกิดขึ้นทั้ง 3 รูปแบบ ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชรูปแบบที่ 3
ในการพยากรณผลการปฏิบตั งิ าน ดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคก รชุม ชนในการบริห ารจัดการชุมชน (Y1) ของเจาหนาที่พัฒ นาชุมชนเขตที่ 10 โดยมี
รายละเอียดพยากรณ ดังนี้
ตารางที่ 60 การพยากรณผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน (Y1) ของเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนเขตที่ 10
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) = 0.489
ประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) = 0.239
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E) = 0.488
ตัวแปรการพยากรณ
B
Std Error
Beta
T
Sig
มโนคติของตนเองในดานการเปนผู 0.329
0.076
0.288
4.311 .000*
เรียนที่ประสิทธิภาพ (X9.2 )
การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) 0.391
0.088
0.278
4.435 .000*
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม และเรี ย นรู ด ว ย 0.150
0.071
0.139
2.097 .037*
ตนเอง (X9.3)
คาคงที่
1.705
0.298
5.724 .000*
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 60 การพยากรณผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน
องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1) ของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
เขตที่ 10 มีตวั แปรพยากรณ 3 ตัวแปรคือ มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2)
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การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีความคิดริเริม่ และเรียนรูไ ดดว ยตนเอง (X9.3) มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคณ
ู เทากับ 0.489 มีประสิทธิภาพในการพยากรณรอ ยละ 23.90 ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
ในการพยากรณเทากับ 0.488 และสามารถเขียนสมการพยากรณผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริม
ศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน (Y1)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ไดดังนี้
Y1 = 1.705+0.150X9.3+0.391X9.1+0.329X9.2
ตารางที่ 61 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมี
สวนรวมของชุมชน (Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รูปแบบ
ที่

1

2

ตัวแปรพยากรณ

มโนคติ ข องตนเอง
ใ น ด า น ก า ร เ ป น
ผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(X9.2)
มโมคติ ข องตนเอง
ในดานการเปนผูเ รียน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2)
มีความรับผิดชอบตอ
ก า ร เ รี ย น รู ด ว ย
ตนเอง (X9.4)

สหสัมพันธ ประสิทธิภาพ
การพยากรณ
พหุคูณ
(R2)
(R)
0.324

0.105

ความ
คลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน
(S.E)
0.5539

0.383

0.146

0.5424

F

Sig

23.65

.000*

17.14

.000*

139
ตารางที่ 61 (ตอ)
รูปแบบ
ที่

ตัวแปรพยากรณ

สหสัมพันธ ประสิทธิภาพ
การพยากรณ
พหุคูณ
(R2)
(R)

ความ
คลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน
(S.E)
0.5326

F

Sig

0.426
0.181
14.67 .000*
มโนคติ ข องตนเอง
ใ น ด า น ก า ร เ ป น ผู
เรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ
ภาพ (X9.2)
มีความรับผิดชอบตอ
การเรี ย นรู ด ว ยตน
เอง (X9.4)
เพศ (X1)
4
มโนคติ ข องตนเอง
0.444
0.197
0.5286
12.169 .000*
ใ น ด า น ก า ร เ ป น ผู
เรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ
ภาพ (X9.2)
มีความรับผิดชอบตอ
การเรี ย นรู ด ว ยตน
เอง (X9.4)
เพศ (X1)
การเปดโอกาสตอการ
เรียนรู (X9.1)
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 61 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขต
ที่ 10 ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน มี 4 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 ตัวแปรพยากรณ คือ ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดาน
มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณเทากับ 0.324 มีประสิทธภาพในการพยากรณรอยละ 10.50
3
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รูป แบบที่ 2 ตัว แปรพยากรณ คือ ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดาน
มโนคติข องตนเองในดา นการเปน ผูเ รีย นที่มีป ระสิทธิภาพ (X9.2) และมีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูด ว ยตนเอง (X9.4) มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.383 มีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ เทากับรอยละ 14.60
รูปแบบที่ 3 ตัวแปรพยากรณ คือ ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
เพศ (X1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.426 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับ
รอยละ 18.10
รูปแบบที่ 4 ตัวแปรพยากรณ คือ ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
เพศ (X1) การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.444
มีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับรอยละ 19.70
จากรูปแบบการพยากรณที่เกิดขึ้นทั้ง 4 รูปแบบ ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชรูปแบบที่ 3
ในการพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
(Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 โดยมีรายละเอียดการพยากรณ ดังตารางที่ 62
ตารางที่ 62 การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของชุมชน (Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) = 0.426
ประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) = 0.181
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E) = 0.5326
ตัวแปรพยากรณ
B
มโนคติของตนเองในดานการเปน 0.278
ผูเรียนที่ประสิทธิภาพ (X9.2)
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ การเรี ย นรู 0.197
ดวยตนเอง (X9.4)
เพศ (X 1)
-.219
คาคงที่
2.444
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Std Error
0.082

Beta
0.232

T
3.405

Sig
.001*

0.085

0.169

2.307

.022*

0.076
.333

-.184

-2.884
7.342

.004*
.000*
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จากตารางที่ 62 การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของชุมชน (Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีตัวแปรพยากรณ 3
ตัวแปร คือมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) มีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูด ว ยตนเอง (X9.4) เพศ (X1) มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคณ
ู เทากับ 0.426 มีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ เทากับรอยละ 18.10 ความเคลื่อนมาตรฐาน ในการพยากรณเทากับ 0.5326 และ
สามารถเขียนสมการพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมี
สวนรวมของชุมชน (Y2) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ไดดังนี้
Y2 = 2.444-.219X1+0.197X9.4+0.278X9.2
ตารางที่ 63 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รูปแบบ
ที่

1

ตัวแปรพยากรณ

มีความรับผิดชอบตอ
การเรียนรูดวยตนเอง
(X9.4)
2
ความรับผิดชอบตอ
การเรียนรูดวยตนเอง
(X9.4)
มโนคติของตนเองใน
ดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สหสัมพันธ ประสิทธิภาพ
พหุคูณ (R) การพยากรณ
(R2)
0.345

0.119

ความ
คลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน
(S.E)
.4935

0.405

0.164

.4820

F

Sig

27.154 .000*

19.603 .000*
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ตารางที่ 63 (ตอ)
รูปแบบ
ที่

3

ตัวแปรพยากรณ

มีความรับผิดชอบตอ
การเรียนรูดวยตนเอง
(X9.4)
มโนคติของตนเองใน
ดานการ เปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ(X9.2)
เพศ (X1)

สหสัมพันธ ประสิทธิภาพ
พหุคูณ (R) การพยากรณ
(R2)
0.434

0.188

ความ
คลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน
(S.E)
.4762

F

Sig

15.372 .000*

จากตารางที่ 63 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขต
ที่ 10 ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน มี 3 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 ตัวแปรพยากรณ คือความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมีความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูด ว ยตนเอง (X9.4) มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคณ
ู เทากับ 0.345 มีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ เทากับรอยละ 11.90
รูปแบบที่ 2 ตัวแปรพยากรณ คือความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมีความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4) มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
(X9.2) มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคณ
ู เทากับ 0.405 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับรอยละ
16.40
รูปแบบที่ 3 ตัวแปรพยากรณ คือความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมีความ
รับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4) มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
(X9.2) เพศ (X1) มีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.434 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ
เทากับรอยละ 18.80
จากรูปแบบการพยากรณที่เกิดขึ้นทั้ง 3 รูปแบบ ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชรูปแบบที่ 3
ในการพยากรณผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3) ของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขต
ที่ 10 โดยมีรายละเอียดพยากรณ ดังนี้
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ตารางที่ 64 การพยากรณผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3) ของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) = 0.434
ประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) = 0.188
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E) = .4762
ตัวแปรพยากรณ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ การเรี ย นรู
ดวยตนเอง (X9.4)
มโนคติ ข องตนเองในด า นการ
เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ(X9.2)
เพศ (X1)
คาคงที่
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

B
0.286

Std Error
0.071

Beta
0.273

T
4.006

Sig
.000*

0.230

0.074

0.214

3.130

.002*

-.166
2.836

.068
0.238

-.156

-2.437
11.934

.016*
.000*

จากตารางที่ 64 การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3)
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีตัวแปรพยากรณ 3 ตัวแปรคือ มีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูดวยตนเอง (X9.4) มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) เพศ (X1)
มีคาสัมประสิทธิ์สมั พันธพหุคณ
ู เทากับ 0.434 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับรอยละ 18.80
ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .4762 และสามารถเขียนสมการพยากรณผลการ
ปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) ของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 ไดดังนี้
Y3 = 2.836+-.166X1+0.230X9.2+0.286X9.4
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ตารางที่ 65 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงาน ดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
รูปแบบ
ที่

1

ตัวแปรพยากรณ

มโนคติของตนเองใน
ดานการเปนผูเ รียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
2
มโนคติของตนเองใน
ดานการเปนผูเ รียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
ความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
3
มโนคติของตนเองใน
ดานการเปนผูเ รียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
มีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูด ว ยตนเอง (X9.4)
ระดับการศึกษา (X3)
4
มโนคติ ข องตนเองใน
ด า นการเป น ผู เ รี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
มีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
ระดับการศึกษา (X3)
การเปดโอกาสตอการเรียนรู
(X9.1)
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F
Sig
ความ
สหสัมพันธ ประสิทธิภาพ
พหุคูณ การพยากรณ คลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน
(R)
(R2)
(S.E)
0.390
0.152
.5463
36.14 .000*

0.449

0.201

.5317

25.19 .000*

0.472

0.223

.5257

19.02 .000*

0.489

0.239

.5215

15.55 .000*
7
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จากตารางที่ 65 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เขตที่ 10 ดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน มี 4 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 ตัวแปรพยากรณ คือ ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.382
มีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับรอยละ 15.20
รูปแบบที่ 2 ตัวแปรพยากรณ คือความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) ความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.449 มีประสิทธิภาพการพยากรณเทากับรอยละ 20.10
รูปแบบที่ 3 ตัวแปรพยากรณ คือความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) ดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง
(X9.4) ระดับการศึกษา (X3) มีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.472 มีประสิทธิภาพในการ
พยากรณเทากับรอยละ 22.30
รูปแบบที่ 4 ตัวแปรพยากรณ คือ ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
ระดับการศึกษา (X3) การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณเทากับ
0.489 มีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับรอยละ 23.90
จากรูปแบบการพยากรณที่เกิดขึ้นทั้ง 4 รูปแบบ ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชรูปแบบที่ 3
ในการพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ( Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 โดยมีรายละเอียดพยากรณ ดังนี้
ตารางที่ 66 การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ( Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) = 0.472
ประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) = 0.223
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E) = .5257
ตัวแปรพยากรณ
มโนคติของตนเองในดานการเปน
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ(X9.2)

B
0.363

Std Error
0.080

Beta
0.299

T
4.513

Sig
.000*
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ตารางที่ 66 (ตอ)
ตัวแปรพยากรณ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ การเรี ย นรู
ดวยตนเอง (X9.4)
ระดับการศึกษา (X3)
คาคงที่
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

B
0.229

Std Error
0.084

Beta
0.194

T
2.715

Sig
.007*

-.219
2.164

0.097
0.356

-.140

-2.251
6.079

.025*
.000*

จากตารางที่ 66 การพยากรณผลการปฏิบตั งิ านดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ( Y4) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีตัวแปรพยากรณ 3 ตัว
แปรคือ มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) มีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูดวยตนเอง (X9.4) ระดับการศึกษา (X3) มีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.472
มี ประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับ รอยละ 22.30 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ
เทากับ .5257 และสามารถเขียนสมการพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและ
ประสานการจัดเก็บขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน ( Y4) ของเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเขตที่ 10 ไดดงั นี้
Y4 = 2.164-.219X3+0.229X9.4+0.363X9.2
ตารางที่ 67 รูปแบบการพยากรณผลการปฏิบัติงานโดยรวม ( Yรวม) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เขตที่ 10
รูปแบบ
ที่

1

ตัวแปรพยากรณ

มโนคติ ข องตนเองใน
ดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สหสัมพันธ
พหุคูณ (R)

ประสิทธิภาพ
การพยากรณ
(R2)

0.394

0.156

F
Sig
ความ
คลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน
(S.E)
.4648
37.03 .000*
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ตารางที่ 67 (ตอ)
รูปแบบ
ตัวแปรพยากรณ
ที่

2

3

4

สห
สัมพันธ
พหุคูณ
(R)
มโนคติ ข องตนเองใน 0.466
ดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ
การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
(X9.4)
มโนคติ ข องตนเองใน 0.492
ดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
มี ค วามรั บผิดชอบต อ
การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
(X9.4)
การเปดโอกาสตอการ
เรียนรู (X9.1)
มโนคติ ข องตนเองใน 0.509
ดานการเปนผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (X9.2)
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
(X9.4)
การเปดโอกาสตอการ
เรียนรู (X9.1)
เพศ (X1)

ประสิทธิภาพ
การพยากรณ
(R2)

F

Sig

0.217

ความ
คลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน
(S.E)
.4506

27.734 .000*

0.242

.4445

21.176 .000*

0.259

.4407

17.283 .000*
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จากตารางที่ 67 รูปแบบการพยากรณความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มี 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ตัวแปรพยากรณ คือ ความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.394
มีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับ รอยละ 15.60
รูปแบบที่ 2 ตัวแปรพยากรณ คือความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4)
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.466 มีประสิทธิภาพการพยากรณ เทากับรอยละ 21.70
รูปแบบที่ 3 ตัวแปรพยากรณ คือความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติของ
ตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) ดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูด ว ยตนเอง (X9.4)
การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.492 มีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ เทากับ รอยละ 24.20
รูปแบบที่ 4 ตัวแปรพยากรณ คือความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมโนคติ
ของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง
ู เทากับ 0.509
(X9.4) การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) เพศ (X1) มีคา สัมประสิทธิส์ มั พันธพหุคณ
มีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับรอยละ 25.90
จากรูปแบบการพยากรณที่เกิดขึ้นทั้ง 4 รูปแบบ ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชรูปแบบ ที่ 3
ในการพยากรณผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 โดยมี
รายละเอียดพยากรณ ดังนี้
ตารางที่ 68 การพยากรณผลการปฏิบัติงานโดยรวม ( Yรวม) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) = 0.492 ประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) = 0.242
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E) = .4445
ตัวแปรการพยากรณ
B
Std Error
Beta
T
Sig
0.068
0.288
4.410 .000*
มโนคติ ข องตนเองในด า นการ 0.300
เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2)
0.71
0.203
2.894 .004*
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ การเรี ย นรู 0.206
ดวยตนเอง (X9.4)
การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1)
0.217
0.086
0.169
2.527 .012*
คาคงที่
2.214
0.277
7.978 .000*
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ั นาชุมชน
จากตารางที่ 68 การพยากรณผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม (Yรวม) ของเจาหนาทีพ่ ฒ
เขตที่ 10 มีตวั แปรพยากรณ 3 ตัวแปรคือ มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(X9.2) มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4) การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.492 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ เทากับ รอยละ
24.20 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .4445 และสามารถเขียนสมการพยากรณ
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม) ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ไดดังนี้
Yรวม = 2.214+0.217X9.1+0.206X9.4+0.300X9.2
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 ดังนี้
1. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
โดยรวมอยูในระดับสูง 2 ดาน ไดแก ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูด ว ยตนเอง (X9.4) อยูในระดับปานกลาง 6 ดาน ไดแก มีความรักในการเรียน (X9.5) มองอนาคต
ในแงดี (X9.7) มีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง (X9.3) มีความสามารถในการใชทักษะการศึกษา
หาความรูและทักษะการแกไขปญหา (X9.8) มโนคติของตนในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2)
มีความคิดสรางสรรค (X9.6)
2. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง
และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาอยูในระดับสูงทุกดาน ไดแกการสงเสริมศักยภาพผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน (Y1) การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน (Y2) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) การจัดเก็บและประสาน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ( Y4)
3. เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการ
ทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น และระดับความ
พรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองพบวา เพศ และระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
ตางกันมีผลการปฏิบัติงานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4. เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการ
สมรส ประสบการณในการทํางานพัฒนาชุมชน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการ
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สนับสนุนจากผูนําทองถิ่นและระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองพบวา เพศ (X1)
ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับผลการปฏิบตั งิ านดานการสง
เสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน (Y2) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) และ
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม) สวนระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวมมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน (Y1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของ
ชุมชน (Y2) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) และดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน (Y4) และผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม)
ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1)
ดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) ดานการมีความคิดริเริ่มและ
เรียนรูดวยตนเอง (X9.3) ดานมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4) มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กับผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน ( Y1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน (Y2) การ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) การจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (Y4)
และผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Yรวม) ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมีความ
รักในการเรียนรู (X9.5) มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน
องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน ( Y1) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3) และผลการปฏิบตั งิ าน
โดยรวม (Yรวม) ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความคิดสรางสรรค (X9.6)
มีความสัมพันธกบั ผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน ( Y1) ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความสามารถในการใช
ทักษะทางการศึกษาหาความรูแ ละทักษะการแกปญ
 หา (X9.8) มีความสัมพันธกบั ผลการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาทีพ่ ัฒนาชุมชนดานการสงเสริมศักยภาพของผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกร
ชุมชนในดานการบริหารจัดการชุมชน (Y1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน
(Y2) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (Y3) ซึ่งหมายความวาเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี ระดับความพรอม
ในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานการเปดโอกาสตอการเรียนรูต า งกัน มีมโนคติของตนเองในดานการ
เปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพตางกัน มีความคิดริเริม่ และเรียนรูด ว ยตนเองตางกัน มีความรับผิดชอบตอ
การเรียนรูด ว ยตนเองตางกัน มีผลการปฏิบตั งิ านทุกองคประกอบทัง้ 4 ดาน และผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม
ตางกัน เจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนทีม่ รี ะดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานการมีความรักในการ
เรียนตางกันมีผลการปฏิบตั งิ านดานดานการสงเสริมศักยภาพผูน าํ ชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกร
ชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมตางกัน เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มี
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ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความคิดสรางสรรคตางกันมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนตางกัน
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความสามารถในการ
ใชทกั ษะทางการศึกษาหาความรู และทักษะการแกปญ
 หาตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านดาน
การสงเสริมศักยภาพของผูนําชุมชนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในดานการบริหาร
จัดการชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการมีสว นรวมของชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ตางกัน
เมื่ อพิ จารณาผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนโดยรวม และในแตละ
องคประกอบของกลุม ตัวอยาง พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการ
ทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น และระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง เฉพาะดานมีความคิดสรางสรรคและดานการมองอนาคต
ในแงดี ไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนโดยรวมทุกองคประกอบ
แตเพศและระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู ดาน
มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดานการมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวย
ตนเอง ดานการมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง ดานการมีความรักในการเรียนรู และ
ดานความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา มีความสัมพันธ
กับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในทุกองคประกอบ
5. เมื่อศึกษาสมการพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
พบวา
5.1 การพยากรณผลการปฏิบตั งิ านดานการสงเสริมศักยภาพของผูน าํ ชุมชน องคกร
ชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ( Y1) ของกลุม ตัวอยาง พบวามีตวั แปร
พยากรณ 3 ตัวแปรคือ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมโนคติของตนเองใน
ดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ (X9.2) การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) มีความคิดริเริ่มและ
เรียนรูไดดวยตัวเอง (X9.3) จะเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานการสงเสริมศักยภาพของผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน (Y1) โดยสามารถ
พยากรณไดรอ ยละ 23.90 มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคณ
ู เทากับ 0.489 ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
ในการพยากรณเทากับ 0.488 ดังสมการ
Y1 = 1.705+0.150X9.3+0.391X9.1+0.329X9.2
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5.2 การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการ
มีสวนรวมของชุมชน (Y2) ของกลุมตัวอยาง พบวามีตัวแปรพยากรณ 3 ตัวแปร คือ เพศ (X1)
ระดั บ ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่
มีประสิทธิภาพ (X9.2) ) มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4) จะเปนปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
โดยพยากรณไดรอ ยละ 18.10 มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคณ
ู เทากับ 0.426 คลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
ในการพยากรณเทากับ .5326 ดังสมการ
Y2 = 2.444-.219X1+0.197X9.4+0.278X9.2
5.3 การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ( Y3) ของ
กลุม ตัวอยาง พบวามีตวั แปรพยากรณ 3 ตัวแปรคือ ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเองดานมี
ความรับผิดชอบตอการเรียนรูด ว ยตนเอง (X9.4) มโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(X9.2) เพศ (X1) จะเปนปจจัยทีส่ ง ผลตอความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ัฒนาชุมชน
ดานการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยสามารถพยากรณไดรอ ยละ 18.80 มีคา สัมประสิทธิส์ มั พันธพหุคณ
ู
เทากับ 0.434 ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .4762 ดังสมการ
Y3 = 2.836+-.166X1+0.230X9.2+0.286X9.4
5.4 การพยากรณผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บขอมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน ( Y4) ของกลุมตัวอยาง พบวามีตัวแปรพยากรณ 3 ตัวแปรคือ ระดับความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
(X9.2) มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4) ระดับการศึกษา (X3) จะเปนปจจัยที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนดานติงานดานการจัดเก็บและประสานการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยสามารถพยากรณไดรอยละ 22.30 มีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณ
เทากับ 0.472 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .5257 ดังสมการ
Y4 = 2.164-.219X3+0.229X9.4+0.363X9.2
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5.5 การพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 โดยรวม
( Yรวม) ของกลุมตัวอยาง พบวามีตัวแปรพยากรณ 3 ตัวแปรคือ ระดับความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองดานมโนคติของตนเองในดานการเปนผูเ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (X9.2) มีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูดวยตนเอง (X9.4) การเปดโอกาสตอการเรียนรู (X9.1) จะสงผลตอการปฏิบัติงาน
โดยรวมโดยสามารถพยากรณไดรอยละ 24.20 คาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณเทากับ 0.492
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ 0.4445 ดังสมการ
Yรวม = 2.214+.217X9.2+.206X9.4+.300X9.1

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เขตที่ 10 โดยอาศัยแบบวัด SDLRS ของ ดร.ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโน โดยพิจารณาจากองคประกอบ
ดานตาง ๆ รวม 8 ดาน
2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขต ที่ 10
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10 จําแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน สถานทีพ่ กั อาศัย ภูมลิ าํ เนาเดิม
การไดรบั การสนับสนุนจากผูน าํ ทองถิน่ ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส
ประสบการณในการทํางาน สถานที่พักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น
ระดับความพรอมในการเรียนรูด ว ยการนําตนเอง กับผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีพ่ ฒั นาชุมชนในเขตที่ 10
5. เพื่อศึกษาสมการพยากรณผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเขตที่ 10
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนาเดิม การไดรับการสนับสนุนจากผูนํา
ทองถิ่น ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) และเติมขอความสั้น ๆ ตามความเหมาะสมของ
คําตอบแตละขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึ่งดัดแปลงมาจาก
แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของ ดร.ลูซี่ เมดเซน กูกลิเอลมิโนแยกเปน
องคประกอบ 8 ดาน
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