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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 1)	 ระดบัความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร 

ต่อผลการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง 

2)	เปรียบเทียบความคิดเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรตอ่ผลการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ		

จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล	หน่วยงานของมลูนิธิ	 และอายกุารก่อตัง้	 3)	 เสนอแนะแนวทาง 

การพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัมี	2	กลุม่	ประกอบด้วย	 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	ผู้บริหาร	และบคุลากรของมลูนิธิ	จ�านวน	86	คน	ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้

กระจายตามเครือขา่ย	และกลุม่ท่ี	2	คือ	ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ	ประธาน	 

ผู้อ�านวยการ	หรือผู้จดัการ	 จ�านวน	 8	คน	 ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง	 เคร่ืองมือท่ีใช้ใน	การวิจยั	 

คือ	 แบบสอบถาม	 ท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจยั	 โดยมีค่าความตรงด้านเนือ้หาระหว่าง	 0.67-1.00	 และมีค่า 

ความเท่ียงเท่ากับ	 0.94	 และแบบสัมภาษณ์	 วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยการหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	การทดสอบที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และการวิเคราะห์เนือ้หา	

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.		ระดบัความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรตอ่ผลการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ

ในภาพรวมมีระดบัมาก	ประกอบด้วย	การพฒันาจิตวิญญาณ	การศกึษา	อาคารสถานท่ี	 การรักษา

พยาบาลและอนามยั	สงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	และการจดัหางาน	

	 2.	 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและบคุลากรตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการ

ของมลูนิธิ	 จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิ	 หน่วยงานของมลูนิธิ	 และอายกุารก่อตัง้ 

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญั 

1นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2อาจารย์	ดร.	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
3ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ทางสถิตท่ีิระดบั	.05	สว่นการจ�าแนกตามเพศ	ต�าแหนง่	อาย	ุระดบัการศกึษาสงูสดุ	และอาชีพตา่งกนั	

มีความคดิเหน็ตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิไมแ่ตกตา่งกนั	

	 3.	 แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ	 ท่ีเสนอแนะจากผล 

การวิจยันีป้ระกอบด้วย		1)	ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	ควรจดัอบรม	ให้ความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกบั 

การบนัทึกเอกสาร	 และหลกัการให้การปรึกษาแก่บคุลากร	 2)	 ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	

ควรติดต่อประสานงานกบัหน่วยบริการทางสาธารณสขุ	หรือสถานพยาบาลอ่ืนในการรักษา	ตรวจ

สขุภาพ	และให้ความรู้เร่ืองสขุอนามยัแก่บคุลากร		3)	ด้านการศกึษา	ควรร่วมมือกบัสถานศกึษาเพ่ือให้ 

การชว่ยเหลอื	ตดิตาม	และประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง		4)	ด้านอาคารสถานท่ี	ผู้บริหารควรเป็นผู้กลัน่กรอง

และตดัสนิใจเก่ียวกบัรูปแบบการประกนัภยั	และบริษัทประกนัภยัท่ีได้มาตรฐาน		5)	ด้านการจดัหางาน	 

ควรแตง่ตัง้บคุลากรเพ่ือตดิตามดแูล	ให้การชว่ยเหลอือยา่งจริงจงั	และตอ่เน่ือง	และ		6)	ด้านการพฒันา

จิตวิญญาณ	ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีความรู้ด้านพระคมัภีร์	ควรจดัท�าหลกัสตูร	หรือรูปแบบการศกึษา	

ค้นคว้าให้เหมาะสมกบับริบท	พร้อมทัง้มีการประเมินผล	แก้ไข	ปรับปรุง	และพฒันาอยูเ่สมอ

ค�าส�าคัญ: การด�าเนินงานด้านการบริการ,	มลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

ABSTRACT

	 The	purposes	 of	 this	 research	were	 to:	 1)	 study	 the	 level	 of	 administrators	 and	 

personnel’s	 opinions	 towards	 the	 service	operations	of	 the	 foundation	 “Central	 Thailand	

Christian	Network	Foundation	for	Women	and	Children”;	2)	compare	the	administrators	and	

personnel’s opinions towards service operations of the foundation as classified by personal 

factors,	foundation’s	department	and	period	of	establishment;	and	3)	suggest	guidelines	for	

developing	service	operation	of	the	foundation.	The	research	samples	consisted	of	2	groups.	

The	 first	 group	was	of	 86	 foundation	administrators	 and	personnel,	 derived	by	 stratified	 

random	sampling	distributed	by	foundation’s	network.	The	second	group	was	8	interviewees 

	 consisting	of	 foundation’s	 committee,	 foundation's	presidents,	 foundation’s	directors	 or	

foundation’s	managers,	derived	by	purposive	sampling.	The	research	instruments	were	a	

questionnaire,	constructed	by	the	researcher	with	IOC	content	between	0.67-1.00	and	the	

internal	consistency	coefficients	was	0.94,	and	an	interview	form.	Data	were	analyzed	with	

percentage,	mean,	 standard	deviation,	 t-test,	 one-way	analysis	of	 variance,	and	content	

analysis.
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 The research results showed that: 

	 1.		 The	 level	 of	 administrators	 and	 personnel’s	 opinions	 towards	 the	 service	 

operations	of	the	foundation	was	at	a	high	level.	These	aspects	were	as	follows:		spiritual	

development,	education,	building,	clinical	nursing	practices	and	sanitation,	psychological	

and	social	welfare,	and	vocational	services.

	 2.		 The	 administrators	 and	 personnel’s	 opinion	 towards	 service	 operations	 of	 

foundation	as	classified	by	work	experiences,	foundation	department,	period	of	establishment	

was	different	with	statistical	significance	at	.05.	There	was	no	difference	when	classified	by	

gender,	job	position,	age,	highest	educational	level,	and	occupation.

	 3.		 The	guidelines	 for	 	 service	 operations	 of	 the	 foundation	were:	 1)	 regarding		 

psychological	 and	 social	 welfare,	 there	 should	 be	 personnel	 	 training	 on	 recording	 

documents	and	principle	of	counseling;		2)	regarding	medical	and	health	care,	the	personnel 

should cooperate with health service agencies or hospitals concerning treatments and 

checkups,	and	sanitary	training;	3)	regarding	education,	the	foundation	should	collaborate	

with	schools	to	provide	continuous	help,	follow	up,	and	assessment;	4)	regarding	building,	

the administrator should be the person in charge of deliberating and making decision on 

the	insurance	program	from	standard	insurance	company;	5)	regarding	employment,	the	

foundation	should	authorize	personnel	to	monitor	and	provide		continuous	help;	6)	regarding	

spiritual	development,	administrators	and	personnel	should	be	knowledgeable	of	the	Bible.	

There should be a curriculum or educational module suitable for the foundation’s context 

with	continuous	evaluation,	modification,	and	development.	

Keywords:	 service	operation,	Central	 Thailand	Christian	Network	 Foundation	 for	Women	 

  and Children

บทน�า
	 พระราชบญัญัติส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม	พ.ศ.	 2546	 (2546:	 58)	 ได้ก�าหนดระบบ 

การจดับริการทางสงัคมซึง่เก่ียวกบัการป้องกนัการแก้ไขปัญหาการพฒันาและการสง่เสริมความมัน่คง

ทางสงัคมเพ่ือตอบสนองความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานของประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี	 และพึ่งตนเอง

ได้อยา่งทัว่ถงึเหมาะสมเป็นธรรม	 และให้เป็นไปตามมาตรฐานทัง้ทางด้านการศกึษา	 สขุภาพอนามยั	 

ท่ีอยู่อาศยัการท�างาน	 และการมีรายได้	 นนัทนาการ	 กระบวนการยตุิธรรม	 และบริการสงัคมทัว่ไป 

โดยค�านงึถงึศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ก�าหนดบคุคลหรือกลุม่บคุคลซึง่อยูใ่นสภาวะยากล�าบากท่ีจ�าต้อง
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ได้รับการชว่ยเหลอื	เชน่	เดก็	เยาวชน	คนชรา	ผู้ยากไร้	ผู้ พิการ	หรือทพุพลภาพ	ผู้ ด้อยโอกาส	ผู้ถกูละเมิด

ทางเพศ	หรือบคุคลท่ีกฎหมายก�าหนดปัจจบุนัสภาพสงัคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 อนัเน่ือง 

มาจากความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยี	 และมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้อีกทัง้

ประชากรเพ่ิมจ�านวนมากขึน้อยา่งรวดเร็ว	จากผลส�ารวจประชากรในประเทศไทย	จ�านวน	65	ล้านคน 

มีประชากรท่ีเป็นเดก็และเยาวชนท่ีมีอาย	ุ 0-19	 ปี	 จ�านวน	17,586,382	คน	 (ส�านกังานสถิตแิหง่ชาติ	

2556:	 12)	 จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางสงัคมตามมา	 เร่ิมตัง้แต่ปัญหาระดบัประเทศลงไปจนถึง

ระดบัครอบครัว	โดยระบบของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเตบิโตทางเศรษฐกิจสงัคมและ

การเมืองดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 	พบวา่เศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเข้มแข็งและเร่ิมเตบิโตอยา่งมีคณุภาพ	และขยายตวัเพ่ิมขึน้	คณุภาพชีวิตของคนไทย

ดีขึน้มีหลกัประกนัความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีหลากหลายแม้ความยากจนลดลงจริง	 แต่

ปัญหาสงัคมไมไ่ด้ลดลงแตอ่ยา่งใด	กลบัรุนแรงมากขึน้	โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดกบัสตรีและเดก็	ดงันัน้

ในการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางจึงพบว่า 

มีความหลากหลายของปัญหา		เชน่	ปัญหารูปแบบของการด�าเนินงานเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลอื	การ

ฟืน้ฟเูยียวยาด้านร่างกายและจิตใจ	การดแูลและให้การรักษาพยาบาลอยา่งตอ่เน่ืองในสถานพยาบาล	 

การศกึษาตามภาคบงัคบัของรัฐบาลอยา่งเสมอภาค	การได้เข้าพกัพิงในอาคารสถานท่ีท่ีมัน่คง	ปลอดภยั	

การยอมรับและได้เข้าท�างานในสถานประกอบการ	และการสง่เสริมกิจกรรมอยา่งเหมาะสมตามความเช่ือ

และศรัทธาทางศาสนา

	 จากปัญหาดงัท่ีได้กลา่วมา	มลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลางจงึด�าเนินงาน

ร่วมกบัทกุสถาบนัในสงัคมตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็	พ.ศ.	2546	และพระราชบญัญตัคิุ้มครอง 

ผู้ถกูกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	2550	ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวสัดภิาพสตรีและ

เด็กและเพ่ือเป็นการปฏิบตัิให้สอดคล้องตามหลกัค�าสอนทางศาสนาด้านความเช่ือท่ีต้องแสดงออก

เป็นการกระท�าตามพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในพระคริสต์ธรรมคมัภีร์	 (สมาคมพระคริสตธรรม

ไทย,	2541:	361)	ในพระธรรมยากอบ	1:	27	บนัทกึไว้วา่	“ธมัมะท่ีบริสทุธ์ิไร้มลทินตอ่พระพกัตร์พระเจ้า

และพระบดิานัน้คือการเย่ียมเยียนเดก็ก�าพร้าและหญิงหม้ายท่ีมีความทกุข์ร้อน	โดยได้รับความร่วมมือ

จากผู้ มีจิตศรัทธาทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต	ิระดมทัง้ก�าลงัทรัพย์	บคุลากร	ได้จดัตัง้และจดทะเบียน

เป็นมลูนิธิท่ีไม่แสวงผลก�าไร	 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการรองรับสตรีและเด็กท่ีประสบกบัปัญหาและได้

รับผลกระทบทางสงัคมท่ีไมส่ามารถด�ารงชีพด้วยตนเองได้	 ให้ได้รับการช่วยเหลือโดยจดัให้มีท่ีพกัพิง	

ให้การฟืน้ฟ	ูเยียวยา	ทัง้ร่างกายและจิตใจ	ฝึกฝนอาชีพ	และรับการพฒันาท่ีเหมาะสม	ให้มีโอกาสกลบั

ไปใช้ชีวิตได้อยา่งปรกตสิขุในสงัคม

	 เน่ืองจากการจดัการบริการด้านตา่ง	ๆ	ให้แก่สตรีและเดก็ของมลูนิธิ	มีความจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ี

ผู้บริหารและบคุลากรต้องให้ความส�าคญัตอ่การด�าเนินงาน	 โดยอาศยัข้อมลูจากการวิจยัมาประกอบ

การท�างานในทกุมิต	ิผู้ปฏิบตังิานจะต้องขบัเคลือ่นให้การด�าเนินงานมีประสทิธิภาพ	ซึง่ในปัจจบุนัมลูนิธิ	
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ก�าลงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	 ผู้ วิจยัในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่ง 

ของบคุลากรในมลูนิธิ	จงึมีความสนใจและต้องการท�าวิจยัเร่ืองการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	

เพ่ือน�าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ	สามารถแก้ไข	ลดความรุนแรงของปัญหาในการปฏิบตังิาน	และก่อเกิดประโยชน์

สงูสดุตอ่สตรีและเดก็อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการ

ของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ บริหารและบุคลากรของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือข่ายคริสเตียนภาคกลางต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลาง

	 3.	 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรี 

และเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง		

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา	(descriptive	research)	โดยมีวิธีการวิจยั	ดงันี ้

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 ประชากร	ได้แก่	ผู้บริหารและบคุลากรมลูนิธิ	ซึง่เป็นกรรมการ	ประธาน	ผู้อ�านวยการ	ผู้จดัการ	

และบคุลากรในมลูนิธิจาก	4	หนว่ยงาน	ประกอบด้วย	สหกิจคริสเตียนแหง่ประเทศไทย	สภาคริสตจกัร

แหง่ประเทศไทย	สหคริสตจกัรแบ๊บตสิต์ในประเทศไทย	และหนว่ยงานท่ีจดทะเบียนกบัรัฐบาลโดยตรง	

จ�านวน	10	แหง่	ประกอบด้วยผู้บริหาร	10	คน	บคุลากร	95	คน	รวม	105	คน

	 กลุม่ตวัอยา่งมี	2	กลุม่	ประกอบด้วย	ผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	ผู้บริหาร	และบคุลากรของมลูนิธิ

จ�านวน	86	คน	ซึง่ได้จากการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	608	อ้างถงึใน 

จิตติรัตน์	 แสงเลิศอุทยั,	 2555:	 124)	 โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งประเภท	 กระจายตามเครือข่ายจาก	 

4	หนว่ยงาน	ประกอบด้วย	สหกิจคริสเตียนแหง่ประเทศไทย	สภาคริสตจกัรแหง่ประเทศไทย	สหคริสตจกัร 

แบ๊บติสต์ในประเทศไทย	และหน่วยงานท่ีจดทะเบียนกบัรัฐบาลโดยตรง	 ได้ผู้บริหาร	 4	คน	บคุลากร	

78	คน	รวมทัง้สิน้	86	คน	และกลุม่ท่ี	2	คือผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จาก	4	หนว่ยงาน	หนว่ยงานละ	1	คน	 

ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย	 คณะกรรมการ	 ประธาน	 ผู้อ�านวยการ	 หรือผู้ จดัการ	 

จ�านวน	8	คน	
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี	้ได้แก่	แบบสอบถาม	และแบบสมัภาษณ์

	 ชดุท่ี	1		แบบสอบถาม	แบง่ออกเป็น	2	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 	 	 ตอนท่ี	1	สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล	ของผู้ตอบแบบสอบถาม	มีข้อค�าถาม

เก่ียวกบัสถานภาพส่วนบคุคลด้านเพศ	ต�าแหน่ง	 อาย	ุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ	ประสบการณ์ท�างาน 

เก่ียวกับมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก	 อาชีพ	 หน่วยงานของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียน 

ภาคกลาง	และอายกุารก่อตัง้	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	(check	list)	จ�านวน	3	ข้อ

	 	 	 	 ตอนท่ี	 2	 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ 

เพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (rating	

scale)	5	ระดบั

	 ชดุท่ี	2		แบบสมัภาษณ์	 เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (semi-structure	 interview) 

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลาง	

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้วิจยัได้ด�าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้	ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล�าดบัดงันี ้

	 แบบสอบถาม	มีขัน้ตอนการสร้างและการพฒันาดงันี ้

	 ขัน้ท่ี	 1	 ศึกษาแนวคิด	 หลักการ	 ทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงาน 

ด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก	 เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาตามนิยามค�าศัพท์ 

เชิงปฏิบตักิาร	ตวัแปรท่ีศกึษาและก�าหนดตวัชีว้ดั

	 ขัน้ท่ี	2	 สร้างข้อกระทงค�าถามตามดชันีตวัชีว้ดัให้ครอบคลมุตวัแปรท่ีศกึษาภายใต้ค�าแนะน�า

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

	 ขัน้ท่ี	3		น�าข้อกระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	3	ทา่น	ตรวจสอบคณุภาพ

ความตรงด้านเนือ้หา	 (content	 validity)	 ของข้อกระทงค�าถามแล้วหาดชันีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์		(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	โดยเลอืกข้อกระทงค�าถาม

ท่ีมาคา่ระหวา่ง	0.67-1.00	ได้ข้อกระทงค�าถามทัง้หมด	51	ข้อ

	 ขัน้ท่ี	4	แก้ไขข้อกระทงค�าถามแล้วจดัท�าแบบสอบถามตามข้อเสนอและของผู้ เช่ียวชาญและ

อาจารย์ท่ีปรึกษา

	 ขัน้ท่ี	5		น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	(try	out)	กบัผู้บริหารและบคุลากร	ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง

จ�านวน	30	คน

	 ขัน้ท่ี	6		น�าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา	 ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง	 (reliability)	 

โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า	 (	 	 	 -coefficient)	 ของCronbach	 (1970:	 161	 อ้างถึงใน	 จิตติรัตน์	 

แสงเลศิอทุยั,	2555:	177)	ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามฉบบันี	้เทา่กบั	0.94

7 
 

 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2558 จําแนกตามที่ต้ังของจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน ครู จํานวน 1,181 คน และจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 
ผูบริหาร 66 คน          ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 2,601 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 179) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 338 คน โดยใชวิธีกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัด ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

กาญจนบุรี 67 1,181 9 153 
ราชบุรี 66 1,287 9 167 
รวม 133 2,468 18 320 

รวมทั้งหมด 2,601 338 

 
 การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา สราง
แบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: index of item 
objective congruence) เลือกเฉพาะขอกระทงคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงขอกระทง
คําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน นํามาหาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 156) ได
คาความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.98 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
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	 ขัน้ท่ี	7		ปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษา	 ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง 

โดยผา่นการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์	เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลู

กบักลุม่ตวัอยา่ง

	 แบบสมัภาษณ์มีขัน้ตอนการสร้างและพฒันาดงันี ้

	 ขัน้ท่ี	1		วิเคราะห์ระดบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลางจากข้อกระทงค�าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าในแต่ละด้าน	แล้วน�ามาก�าหนดประเด็นใน 

การสมัภาษณ์

	 ขัน้ท่ี	2		สร้างแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา	เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง

	 ขัน้ท่ี	3		น�าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์	 แล้วน�าไปสัมภาษณ์

กลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	4	คน	ซึง่เป็นผู้บริหารของมลูนิธิฯ	 	 ได้แก่	คณะกรรมการและประธาน	 ท่ีมีอาย ุ

การท�างานมากกว่า	 5	 ปี	 จาก	 4	 หน่วยงาน	 หน่วยงานละ	 1	 คน	 ประกอบด้วยสหกิจคริสเตียน 

แหง่ประเทศไทย	สภาคริสตจกัรแหง่ประเทศไทย	สหคริสตจกัรแบ๊บตสิในประเทศไทย	และหนว่ยงาน

ท่ีจดทะเบียนกบัรัฐบาลโดยตรง

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม	 จ�านวน	 86	 ฉบับ	 ไปยังประธานมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลางทัง้	 4	 แหง่	 เพ่ือขอความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถาม	 ได้แบบสอบถาม 

ท่ีสมบรูณ์กลบัคืนมา	86	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100	และแบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร	จ�านวน	4	คน	ผู้วิจยั

ด�าเนินการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง	

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

	 การวิเคราะห์ข้อมลูส�าหรับการวิจยัครัง้นี	้แบง่เป็น	2	สว่นดงันี ้

	 สว่นท่ี	1		 การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม	ด�าเนินการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมี 

ความสมบรูณ์ครบถ้วน	แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	ด้วยคา่สถิตดิงันี ้

	 1.			การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ใช้การหาคา่ความถ่ี	(frequency)	และร้อยละ 

(percentage)	และน�าเสนอในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย

	 2.	 การวิเคราะห์ระดบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลาง	 ใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 )	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และน�าค่าเฉลี่ย 

ไปเทียบกบัเกณฑ์	ตามแนวคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2553:	121)

	 ส่วนท่ี	 2	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและ

เด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางจ�าแนกตามสภาพสว่นบคุคล	หน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	และอายกุารก่อตัง้	โดยใช้สถิติดงันี ้

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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	 1.		 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งตวัแปรสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ	ต�าแหน่ง	 อายุ

การท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ระดบัการศกึษาสงูสดุ	และอาชีพ	ใช้การทดสอบคา่	 (t-test	

independent)	

	 2.		 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งตวัแปรสถานภาพสว่นบคุคล	ด้านประสบการณ์ท�างาน

เก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็	หนว่ยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	และ

อายกุารก่อตัง้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (one	way	ANOVA)	หากพบความแตกตา่ง 

จะทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของScheffe

	 3.		 การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและ 

เดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลางใช้การวิเคราะห์เนือ้หา	(content	analiysis)

ผลการวจิยั
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของ

มูลนิธิเพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง 

	 ผลการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร	 

พบวา่	มีการด�าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	ด้านการพฒันาจิตวิญญาณมี

การด�าเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	สว่นด้านอ่ืน	ๆ 	มีระดบัการด�าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก	ประกอบด้วย 

ด้านการศึกษา	 ด้านอาคารสถานท่ี	 ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	 ด้านสงัคมสงเคราะห์และ

จิตวิทยา	และด้านการจดัหางาน	แสดงให้เหน็วา่	มลูนิธิ	มีการด�าเนินงานด้านการพฒันาจิตวิญญาณ

ได้ดี	สามารถตอบสนองความเช่ือและศรัทธาของสตรีและเดก็ได้เป็นอยา่งดี	ดงัปรากฏในตารางท่ี	1

ตารางที่ 1  คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบั	และล�าดบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ 

	 	 เพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	

                              

8 
 

 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ต่อการดาํเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ
เพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง  
 ผลการดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร พบว่ามี
การดําเนินงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณมีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีระดบัการดําเนินงานอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย ด้าน
การศกึษา ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา และ
ด้านการจัดหางาน แสดงให้เห็นว่า มูลนิธิ มีการดําเนินงานด้านการพัฒนาจิตวิญญาณได้ดี สามารถ
ตอบสนองความเช่ือและศรัทธาของสตรีและเดก็ได้เป็นอยา่งดี ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 
 
 
 
ตารางที่ 1คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัการดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือ 
 สตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง  

(n=86) 
ผลการดาํเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ X̄ S.D. ระดับ ลาํดับ 
การบริการด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 
การบริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั 
การบริการด้านการศกึษา 
การบริการด้านอาคารสถานท่ี 
การบริการด้านการจดัหางาน 
การบริการด้านการพฒันาจิตวิญญาณ 

3.94 
4.00 
4.14 
4.06 
3.55 
4.51 

0.41 
0.47 
0.50 
0.42 
0.48 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 

5 
4 
2 
3 
6 
1 

                                        รวม 4.03 0.33 มาก  
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพื่อสตรีและเด็ก

เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลางจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล หน่วยงานของมูลนิธิ และอายุการ
ก่อตัง้ 
 ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีเพศ ตําแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง ใน
ภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัแตผู่้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก
หน่วยงานของมูลนิธิ และอายุการก่อตัง้ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริการของ
มลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึง่สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ ดงัปรากฏในตาราง
ท่ี 2 
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพื่อสตรีและเดก็ 

เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลางจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล หน่วยงานของมูลนิธิ และอายุ

การก่อตัง้

	 ผู้ บริหารและบุคลากรท่ีมีเพศ	 ต�าแหน่ง	 อายุ	 ระดับการศึกษาสูงสุด	 และอาชีพต่างกัน	 

มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียน 

ภาคกลาง	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัแต่ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์การท�างานเก่ียวกบั 

มูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กหน่วยงานของมูลนิธิ	 และอายุการก่อตัง้ท่ีต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อ 

การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 ในภาพรวม 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	ซึง่สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงาน

ด้านการบริการของมลูนิธิ	ดงัปรากฏในตารางท่ี	2

ตารางที่ 2  สรุปผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ย 

	 	 คริสเตียนภาคกลาง	

	 ผู้ บริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท�างานเก่ียวกับมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กต่างกัน	 

มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียน

ภาคกลาง	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 จ�านวน	 1	 ด้าน	 คือ	 ด้านการจดัหางาน	ส่วนอีก	 5	 ด้าน	 คือ 

9 
 

 

 
ตารางที่ 2สรุปผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริส

เตียนภาคกลาง  
 

รายการ 
การเปรียบเทียบ (ภาพรวม) 

หมายเหตุ 
แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สถานภาพส่วนบุคคล    
   เพศ    
   ตําแหน่ง    
   อาย ุ    
   ระดบัการศกึษาสงูสดุ    
   ประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็    
   อาชีพ    
หน่วยงานของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตียน   
ภาคกลาง    

อายุการก่อตัง้    

 
 ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทํางานเก่ียวกับมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง ใน
ภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านการจดัหางาน สว่นอีก 5 ด้าน คือด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา ด้าน
การรักษาพยาบาลและอนามยั ด้านการศกึษา ด้านอาคารสถานท่ี และด้านจิตวิญญาณ พบวา่ ไมแ่ตกตา่ง
กนั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่3 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริส
เตียน ภาคกลางตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน
 เก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ 
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ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	 ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	 ด้านการศกึษา	 ด้านอาคาร 

สถานท่ี	และด้านจิตวิญญาณ	พบวา่	ไมแ่ตกตา่งกนั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย 

	 	 คริสเตียน	ภาคกลางตามความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากร	จ�าแนกตามประสบการณ์ 

	 	 การท�างาน	เก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็
10 

 

 

(n = 86) 
การดาํเนินงานด้านการบริการของ 

มูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ 
เครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F Sig 

1. ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.31 
14.06 
14.37 

0.07 
0.17 

0.45 0.76 

2. ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

1.10 
18.28 
19.38 

0.27 
0.22 

1.22 0.30 

3. ด้านการศกึษา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.40 
21.60 
22.01 

0.10 
0.26 

0.38 0.82 

4. ด้านอาคารสถานท่ี 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.60 
14.79 
15.39 

0.15 
0.18 

0.82 0.51 

5. ด้านการจดัหางาน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

3.34 
16.61 
19.96 

0.83 
0.20 

4.07* 0.00 

6. ด้านการพฒันาจิตวิญญาณ 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

1.69 
21.89 
23.58 

0.42 
0.27 

1.56 0.19 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
81 
85 

0.24 
9.19 
9.43 

0.06 
0.11 

0.53 0.71 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 ผู้บริหารและบุคลากรท่ีอยู่ในหน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง
ตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาค
กลาง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกด้านดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและบคุลากรในมลูนิธิเพ่ือ

สตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางในการดําเนินงานด้านการบริการจําแนกตาม
หน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง 
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	 ผู้บริหารและบคุลากรท่ีอยูใ่นหนว่ยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

ตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียน

ภาคกลาง	ในภาพรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทกุด้านดงัปรากฏ

ในตารางท่ี	4

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรในมลูนิธิ 

	 	 เพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางในการด�าเนินงานด้านการบริการจ�าแนก 

	 	 ตามหนว่ยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

10 
 

 

(n = 86) 
การดาํเนินงานด้านการบริการของ 

มูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ 
เครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F Sig 

1. ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.31 
14.06 
14.37 

0.07 
0.17 

0.45 0.76 

2. ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

1.10 
18.28 
19.38 

0.27 
0.22 

1.22 0.30 

3. ด้านการศกึษา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.40 
21.60 
22.01 

0.10 
0.26 

0.38 0.82 

4. ด้านอาคารสถานท่ี 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.60 
14.79 
15.39 

0.15 
0.18 

0.82 0.51 

5. ด้านการจดัหางาน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

3.34 
16.61 
19.96 

0.83 
0.20 

4.07* 0.00 

6. ด้านการพฒันาจิตวิญญาณ 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

1.69 
21.89 
23.58 

0.42 
0.27 

1.56 0.19 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
81 
85 

0.24 
9.19 
9.43 

0.06 
0.11 

0.53 0.71 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 ผู้บริหารและบุคลากรท่ีอยู่ในหน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง
ตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาค
กลาง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกด้านดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและบคุลากรในมลูนิธิเพ่ือ

สตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางในการดําเนินงานด้านการบริการจําแนกตาม
หน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง 
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	 ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีอายกุารก่อตัง้ของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

ตา่งกนั	มีความคดิเหน็ตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียน

ภาคกลาง	ในภาพรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทกุด้าน	ดงัปรากฏ

ในตารางท่ี	5

ตารางที่ 5		ผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย 

	 	 คริสเตียน	ภาคกลางตามความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากร	จ�าแนกตามอายกุารก่อตัง้
12 

 

 

(n = 86) 
การดาํเนินงานด้านการบริการของ 

มูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ 
เครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง 

แหล่งความ
แปรปรวน     df    SS   MS    F  Sig 

1. ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

4.76 
9.61 

14.37 

2.38 
0.11 

20.59* 0.00 

2. ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

5.70 
13.68 
19.38 

2.85 
0.16 

17.29* 0.00 

3. ด้านการศกึษา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

10.47 
11.54 
22.01 

5.23 
0.13 

37.65* 0.00 

4. ด้านอาคารสถานท่ี 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

1.35 
14.04 
15.39 

0.67 
0.16 

 

4.00* 0.02 

5. ด้านการจดัหางาน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

1.76 
18.19 
19.96 

0.88 
0.21 

4.03* 0.02 

6. ด้านการพฒันาจิตวิญญาณ 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

7.99 
15.58 
23.58 

3.99 
0.18 

21.29* 0.00 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
83 
85 

4.18 
5.24 
9.43 

2.09 
0.06 

33.15* 0.00 

 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ
เพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง 
 1. ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา ควรบนัทึกข้อมลูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และภาวะทาง
จิตใจของสตรีและเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ําเสมอ อบรม ให้ความรู้  ทําความเข้าใจ และพัฒนา
เจ้าหน้าท่ี ให้มีความรู้ในด้านเอกสาร และความรู้ด้านจิตวิทยา  
 2. ด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย  ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีแก่สตรีและเด็ก 
ติดต่อประสานงานกับหน่วยบริการทางสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลประจําอําเภอ ให้มาตรวจสุขภาพ
ประจําปี และให้ความรู้เร่ืองสขุอนามยัแก่บคุลากรผู้ปฏิบตั ิหรือเข้าร่วมอบรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ

เพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง

	 1.		 ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	ควรบนัทกึข้อมลูการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	และภาวะ

ทางจิตใจของสตรีและเดก็เป็นรายบคุคลอยา่งสม�่าเสมอ	อบรม	ให้ความรู้		ท�าความเข้าใจ	และพฒันา

เจ้าหน้าท่ี	ให้มีความรู้ในด้านเอกสาร	และความรู้ด้านจิตวิทยา	

	 2.		 ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั		ควรจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ�าปีแก่สตรีและเดก็	

ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยบริการทางสาธารณสขุ	หรือโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ	ให้มาตรวจสขุภาพ

ประจ�าปี	และให้ความรู้เร่ืองสขุอนามยัแก่บคุลากรผู้ปฏิบตั	ิหรือเข้าร่วมอบรมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

	 3.		 ด้านการศึกษา	 สตรีและเด็กควรได้รับการแนะน�า	 และฝึกฝนทักษะด้านอาชีพจาก 

ผู้ เช่ียวชาญในสถานศึกษา	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ติดต่อประสานงานเพ่ือเป็นเครือข่ายร่วมกนั	

ด�าเนินการ	พร้อมทัง้มีการตดิตาม	ประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง

	 4.		 ด้านอาคารสถานท่ี	 	 ควรมีระบบเตือนภัย	 และอุปกรณ์ดบัเพลิงอย่างเหมาะสมตาม

มาตรฐาน	 ผู้บริหารควรเป็นผู้คดัเลือกบริษัทท่ีได้มาตรฐาน	 มีการจดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้อง	 

รวมถงึควรท�าประกนัภยัให้กบัมลูนิธิฯ	ด้วย

	 5.		 ด้านการจดัหางานควรจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีจ�าเป็น	และเก่ียวข้องในการ

ท�างานจากเจ้าหน้าท่ีโดยตรงของรัฐ	แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี	เพ่ือติดตามให้การดแูล	ชว่ยเหลืออยา่งจริงจงั	

	 6.		 ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	 ควรจัดท�าบทเรียนหรือโปรแกรมการศึกษาค้นคว้า 

พระคริสต์ธรรมคมัภีร์	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตร่วมกนัของสตรีและเด็ก	 และบุคลากร 

ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้านพระคมัภีร์จดัท�าโปรแกรมและรูปแบบการศกึษาค้นคว้าให้เหมาะสมกบับริบท	

และแตล่ะชว่งวยัของสตรีและเดก็	ควรมีการประเมินผล	และร่วมกนัพฒันา	แก้ไข	ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง

 

อภปิรายผล
	 จากผลการวิจัยเร่ือง	 การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลาง	อภิปรายผลได้	ดงันี ้

	 1.		 ระดับการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิมีการด�าเนินงานตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและบคุลากร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 เน่ืองมาจากการด�าเนินงานด้านการบริการ

ของมูลนิธิ	 ซึ่งให้ด�าเนินการทัง้ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	 ด้านการศึกษา	 ด้านอาคารสถานท่ี	 

ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	 ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	 และด้านการจดัหางาน	 มี 

ความส�าคญัและจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อสตรีและเด็กท่ีได้รับผลกระทบทางสงัคมให้ได้รับการช่วยเหลือ	

คุ้มครอง	ดแูล	และได้รับการพฒันาจนสามารถด�ารงอยูไ่ด้อยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ	ซึง่สอดคล้อง

กบังานวิจยัของเพ่ิมศกัดิ์	 อินทสโร	 (2550:	 58-59)	 ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง	 ความพึงพอใจของคนพิการ 
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ต่อการให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือของส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั

พะเยา	พบวา่	คนพิการพงึพอใจตอ่การให้บริการสงเคราะห์ชว่ยเหลือจากส�านกังานพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัพะเยา	อยูใ่นระดบัมาก	ด้านกระบวนการให้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้านอาคาร	สถานท่ี	และ	ด้านความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก	การเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของคนพิการต่อการให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือของส�านักงานพฒันาสงัคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัพะเยาตอ่การให้บริการสงเคราะห์ชว่ยเหลือของส�านกังานพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัพะเยา	พบวา่	ผู้ พิการท่ีมีเพศ	อาย	ุรายได้	การศกึษา	และประเภท

ความพิการท่ีต่างกนั	 มีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกนั	 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

ของนัตถา	 สุขสมโภชน์	 (2552:	 71-73)	 ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 

ให้บริการของส�านกัจดัหางาน	จงัหวดันนทบรีุ	 	พบวา่	ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การให้บริการ 

ของส�านกัจดัหางาน	จงัหวดันนทบรีุ	ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก	

	 2.		 ผลการเปรียบเทียบระดับการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากร	โดยจ�าแนกตามสถานภาพ

สว่นบคุคล	ด้านเพศ	ต�าแหนง่	อาย	ุระดบัการศกึษาสงูสดุ	 	ประสบการณ์การท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิฯ	

อาชีพ	หนว่ยงานของมลูนิธิ	และอายกุารก่อตัง้	พบวา่

	 	 2.1		ผู้บริหารและบคุลากรของมลูนิธิฯ	 ท่ีมีสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ	ต�าแหน่ง	 อาย	ุ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ	 และอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ

เพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	ทัง้ภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั	แสดงให้เหน็วา่ 

ผู้บริหารและบคุลากรของมลูนิธิทัง้เพศชาย	 เพศหญิง	 ท่ีมีต�าแหน่ง	 อาย	ุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ	 และ

อาชีพในการท�างานตา่งกนั	มีความรู้ความสามารถ	มีการเตรียมพร้อม	และเอาใจใสด่แูลสตรีและเดก็ 

อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤดี	 ด�ารงรัตน์	 (2555:	 70-75)	 

ได้ศกึษาความพงึพอใจของผู้ รับการสงเคราะห์ตอ่การให้บริการสวสัดิการสงัคมของสถานสงเคราะห์

คนไร้ท่ีพึง่กุ่มสะแก	จงัหวดัเพชรบรีุ	พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	สามารถด�าเนินงานการบริการ

สวสัดกิารสงัคมแก่ผู้ รับการสงเคราะห์อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมและทัว่ถงึทกุคน

	 	 2.2		ผู้บริหารและบุคลากรของมลูนิธิท่ีมีประสบการณ์ท�างานเก่ียวกับมลูนิธิฯ	 ต่างกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิฯ	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 

แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	แสดงให้เห็นวา่ 

ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิฯ	11-15	ปี	มีประสบการณ์ในการท�างาน	 

ความรู้	ความช�านาญมาก่อน	แล้วน�ามาประยกุต์ใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวก	 ในการปรับปรุงบทบาท

หน้าท่ีท่ีกระท�าอยู่	 เพ่ือให้เกิดผลมีความเป็นผู้ ใหญ่	 เหมาะสมกบัการดแูล	การให้ค�าปรึกษาแก่สตรี

และเด็ก	 มากกว่าผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท�างานเก่ียวกับมูลนิธิฯ	 1-5	 ปี	 ท่ีอาจมี 
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ความกระตือรือร้นในการท�างาน	อาจตดัสนิใจเร็วและขาดความรอบคอบ	ขาดประสบการณ์	คณุวฒิุ	 

วยัวฒิุยงัไม่เหมาะสมในการให้ค�าปรึกษาแก่สตรีและเด็ก	 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของแจ่มจนัทร์	 

ภบูญุอ่ิม	และคณะ	(2554:	87)	ท่ีได้ศกึษาสภาพการปฏิบตังิานธรุการของโรงเรียนในจงัหวดันครพนม	

พบว่า	 เจ้าหน้าท่ีธุรการท่ีมีประสบการณ์น้อยยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว	 ส่งผลให้มีความกระตือรือร้น 

ในการท�างาน	หรือมีความรู้ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตัิงานธุรการเป็นอย่างดี	 

ในขณะท่ีเจ้าท่ีธุรการท่ีอาวุโสมีประสบการณ์ในการท�างานมากกลับมีความกระตือรือร้น 

ในการท�างานน้อยและมีแนวโน้มท่ีจะยดึความคดิของตนเองเป็นใหญ่	ประสบการณ์ท่ีสะสมไว้บางครัง้

อาจถกูน�ามาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการปฏิบตังิานมากกวา่เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบตังิานและ

ผลงานและ	วิพฒัน์		นีซงั	(2552:		52)	ได้ศกึษาคณุภาพชีวิตในการท�างานของพนกังานระดบัปฏิบตักิาร	 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั	 ซี.บี.	 เพนท์	พบว่า	 อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัคณุภาพชีวิตการท�างาน 

ในภาพรวมแตกตา่งกนัชีใ้ห้เหน็วา่	เม่ือพนกังานได้ท�างานให้กบัองค์กรแล้ว	ประสบการณ์ในการท�างาน

จะเพ่ิมขึน้ตามระยะเวลาให้พนกังานได้เรียนรู้เก่ียวกบัองค์กร	และเข้าใจถงึความต้องการและวฒันธรรม 

ขององค์กรเพ่ิมมากขึน้	 ท�าให้ในแต่ละช่วงเวลาความต้องการของพนักงานเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

การท�างานจะแตกตา่งกนั

	 	 2.3	ผู้บริหารและบคุลากรของมลูนิธิฯ	 ท่ีอยูใ่นหน่วยงานของมลูนิธิฯ	ตา่งกนั	 มีความคิด

เหน็ตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิฯ	ในภาพรวม	และรายด้าน	พบวา่	แตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทกุด้าน	แสดงให้เหน็วา่หนว่ยงานของมลูนิธิฯท่ีจดทะเบียนกบัหนว่ยงาน 

ของรัฐบาลโดยตรงด�าเนินงานตามนโยบายและกฎหมาย	ดงัท่ีได้ย่ืนวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้มลูนิธิฯ	

กับรัฐบาลโดยตรงไม่ได้สงักัดหรืออยู่ภายใต้การก�ากับดูแลจากองค์กรหรือหน่วยงานคริสเตียนใด 

การด�าเนินงานจงึเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล	 มีความคลอ่งตวัในการบริหาร

จดัการสงู		ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของอรรณพ	จีนะวฒัน์	และรัตนา	ดวงแก้ว	(2558:	47)	ได้ศกึษา 

สภาพการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานและมาตรฐานการปฏิบตัิตนของผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา	 พบว่า	 การรับรู้และการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของครูทุกสังกัดรับรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทัง้ในภาพรวมและ 

รายมาตรฐานอยูใ่นระดบัมาก	

	 	 2.4		ผู้บริหารและบุคลากรท่ีอยู่ในมลูนิธิฯ	 ท่ีมีอายกุารก่อตัง้ต่างกนั	 มีความคิดเห็นต่อ 

การด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิฯ	 ในภาพรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

ระดบั	 .05	 แสดงให้เห็นวา่ผู้บริหารและบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในมลูนิธิฯท่ีมีอายกุารก่อตัง้	 5-10	 ปี	 

อยู่ในช่วงของการพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพ	 เน่ืองจากผ่านพ้นช่วงการก่อตัง้	 มีโครงสร้างองค์กร 

ท่ีแนน่อนเป็นระบบ	สง่ผลให้การท�างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน	ท�าให้เกิดความสนกุต่ืนเต้นกบัการปฏิบตังิาน 

อาจต่างกับผู้ บริหารและบุคลากรท่ีอยู่ในมูลนิธิฯ	 ท่ีมีอายุการก่อตัง้	 น้อยกว่า	 5	 ปี	 ท่ีก�าลังเร่ิม 
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ด�าเนินการก�าลงัปรับกระบวนการท�างานร่วมกบัผู้ ร่วมงาน	และผู้บริหารและบคุลากรท่ีอยู่ในมลูนิธิฯ 

ท่ีมีอายกุารก่อตัง้	 มากกว่า	 10	 ปี	 ท่ีด�าเนินการมานานอยู่ตวัแล้ว	 อาจสง่ผลดีต่อเครือข่ายในการให้

ค�าแนะน�าปรึกษา	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเครือข่าย	 ซึง่สอดคล้องกบัปนดัดา	 วรกานต์ทิวตัถ์ 

(2555:	 113-119)	 ได้ศึกษาภาวะผู้ น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	

กรุงเทพมหานคร	ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู	พบว่า	 ผู้บริหารและครูท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในโรงเรียน

ท่ีมีระยะเวลาการก่อตัง้ตา่งกนั	 รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงโดยภาพรวมและรายด้านทกุ	ๆ	 ด้าน	แตกตา่งกนั 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05

	 3.	 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิฯ 

ได้ข้อค้นพบท่ีสามารถน�ามาอภิปราย	กลา่วคือ	

	 	 3.1		ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	พบวา่	การให้ความชว่ยเหลอืสตรีและเดก็ท่ีประสบ

กบัปัญหาทางสงัคม	 ถือเป็นเร่ืองท่ีเร่งดว่น	 ท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือและปกป้องโดยทนัที	 เพ่ือความ

ปลอดภยัในทกุด้าน	การบนัทกึข้อมลูเบือ้งต้น	การดแูลเอาใจใสอ่ยา่งสม�่าเสมอจะชว่ยให้การชว่ยเหลอื

ได้ตรงปัญหาความต้องการ	 และตอ่เน่ืองจะสง่ผลให้สตรีและเดก็มีก�าลงัใจท่ีจะตอ่สู้กบัปัญหาตา่ง	 ๆ	 

ได้อย่างมั่นใจ	 ก่อนท่ีจะกลับสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนนทชา	 

ชยัทวิชธานนัท์	 และคณะ	 (2558:	 61-63)	 ได้ศึกษา	 การพฒันาสวสัดิการส�าหรับผู้ประสบปัญหา 

ในบ้านพกัเดก็และครอบครัวอยา่งมีสว่นร่วม	:	กรณีศกึษาบ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัเพชรบรูณ์	

ให้แนวปฏิบตัิในการบรรเทาปัญหาเบือ้งต้นให้กบัผู้ เดือดร้อน	 ได้ด�าเนินการให้ท่ีพกัพิง	 อาหารและ 

เคร่ืองใช้ท่ีจ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวนั	 และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา 

ในด้านอ่ืน	ๆ	และความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประสบปัญหา

	 	 3.2		ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	พบวา่	การท่ีสตรีและเดก็มีความรู้เร่ืองการดแูล

สขุภาพร่างกาย	การมีสขุอนามยัท่ีถกูต้องทัง้การดแูลตนเองและผู้ อ่ืน	 และสามารถปฏิบตัิตามได้เป็น

ประจ�าในชีวิตประจ�าวนัสม�่าเสมอ	จะสามารถลดอตัราการเจ็บป่วยได้ลงเป็นอย่างมากสตรีและเด็ก

ควรได้รับการตรวจสขุภาพประจ�าปีเป็นประจ�าและตอ่เน่ืองจะย่ิงสง่ผลให้สตรีและเดก็ด�าเนินกิจกรรม

ในชีวิตประจ�าวนัได้อย่างมีความสขุมากขึน้	 สอดคล้องกบังานวิจยัของนนทชา	 ชยัทวิชธานนัท์	 และ

คณะ	 (2557:	 54)	 ได้ศกึษาการพฒันาสวสัดิการส�าหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพกัเดก็และครอบครัว

อยา่งมีสว่นร่วม	กรณีศกึษาบ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัเพชรบรูณ์	ได้ให้แนวปฏิบตัด้ิานสวสัดกิาร

ด้านอนามยั	 โดยการร่วมมือและติดต่อประสานงานกบัสถานพยาบาลในการรักษาการประเมินผล 

ในการน�าสง่ไปยงัหนว่ยงานอ่ืน

	 	 3.3		ด้านการศกึษา	พบวา่	ควรให้การสนบัสนนุ	และสง่เสริมให้สตรีและเดก็	ได้เข้าถงึระบบ

การศกึษาในทกุรูปแบบท่ีรัฐจดัให้ตามสทิธิ	รวมถงึเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกฝนทกัษะทางอาชีพอยา่ง

เตม็ท่ี	เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญ	และการรับรองในระดบัท่ีสามารถน�าความรู้	ความสามารถไปประกอบ
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อาชีพท่ีสจุริต	เพ่ือหาเลีย้งชีพตนเอง	ครอบครัว	และชว่ยเหลอืผู้ อ่ืนในสงัคมได้	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั

ของส�านกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส�านกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษ	 (2555:	 2-3)	 

ระบุว่าเด็กด้อยโอกาสทุกคนต้องได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานเหมือนเด็กปกติทัว่ไป	 เพ่ือพฒันาให้มี

คณุภาพชีวิต	และความเป็นอยูท่ี่ดีทัง้ในด้านสขุภาพอนามยั	ด้านอาชีพ	ด้านความรู้ทัว่ไป	ด้านคณุธรรม

ศีลธรรม	 เพ่ือการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคม	และสามารถด�าเนินชีวิตในสงัคมอย่างเป็นปกติมีคณุค่า

และมีศกัดิ์ศรี	

	 	 3.4		ด้านอาคารสถานท่ี	พบวา่	นอกจากจะจดัอาคารสถานท่ีให้เพียงพอ	และเหมาะสมตอ่

การด�าเนินกิจกรรมของสตรีและเดก็แล้ว	ยงัต้องค�านงึถงึความมัน่คง	แข็งแรง	ปลอดภยั	 เป็นระเบียบ

เรียบร้อย	 เป็นสดัส่วนชดัเจนทกุคนควรให้ความร่วมมือกนัในการดแูลรักษา	 เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้

อยา่งสงูสดุ	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของนนทชา	ชยัทวิชธานนัท์	และคณะ	(2557:	54-55)	ได้ศกึษา

การพฒันาสวสัดกิารส�าหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพกัเดก็และครอบครัวอยา่งมีสว่นร่วม	:	กรณีศกึษา

บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัเพชรบรูณ์	ได้ให้แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัสวสัดกิารด้านท่ีอยูอ่าศยั	

โดยการจดัอาคารสถานท่ีให้เป็นสดัสว่น	เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการท�าภารกิจ		

	 	 3.5		ด้านการจัดหางาน	 พบว่า	 ควรให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับ 

สถานประกอบการ	 และข้อจ�ากดัของสตรีและเดก็ก่อนท่ีจะสง่ไปท�างานยงัสถานประกอบการ	 เพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม	 มีการจดัสวสัดิการต่าง	 ๆ	 เป็นไปตามข้อบงัคบั

ของกฎหมายเก่ียวกบัการจ้างงาน	มลูนิธิฯ	และสถานประกอบการควรร่วมมือกนัในการชว่ยเหลือสตรี

และเดก็แก้ปัญหา	โดยชว่ยให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และพฒันาสง่เสริมให้สามารถประกอบอาชีพท่ีสจุริต 

และมีรายได้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ	สอดคล้องกบังานวิจยัของศิรินนัท์	 กิตติสขุสถิต	 (2555:	 135)	 

ได้ศกึษาความท้าทายในการขจดัแรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้าย	พบวา่	การป้องกนัและคุ้มครองสตรี

และเดก็ท่ีก�าลงัท�างาน	 รัฐจ�าเป็นต้องติดตามให้การป้องกนัและคุ้มครองอยา่งจริงจงั	สม�่าเสมอ	และ

ต่อเน่ืองให้ความคุ้มครองแก่เด็กทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ	 รวมถึง	 การสงเคราะห์	 การคุ้มครอง

สวสัดิภาพ	 การพัฒนาและฟื้นฟูและสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต	ิ (2553:	 2)	 ได้ศกึษาเร่ือง	การลดความเหลื่อมล�า้และไมเ่ป็นธรรมในสงัคม	พบวา่ 

ควรสนบัสนนุให้ภาคีพฒันาทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมแก้ไข	 ปัญหาและลดความเหลื่อมล�า้ในสงัคมไทย 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย	 โดยสร้าง 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและร่วมเป็นกลไกพฒันาชมุชนและสงัคมร่วมกนั

	 	 3.6		ด้านการพฒันาจิตวิญญาณ	พบวา่	สตรีและเดก็ท่ีประสบกบัปัญหาตา่ง	ๆ 	จากสงัคม

ควรได้รับการฟืน้ฟ	ู เยียวยาด้านจิตใจ	ผ่านทางหลกัธรรมค�าสอนจากพระคริสต์ธรรมคมัภีร์	 ซึง่เป็น 

ความเช่ือความศรัทธาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า	ซึง่จะเกิดผลโดยการส�าแดงออกเป็นการกระท�าท่ีสอดคล้อง

กบัหลกัธรรมค�าสอน	สง่ผลให้เกิดความรักความปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน	เกิดความเสยีสละ	แบง่ปัน	เอือ้อาทร
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ตอ่กนัและคอยชว่ยเหลือเกือ้หนนุกนัและกนั	หว่งใย	พะวงกนัและกนั	และมุง่แตจ่ะประกอบการดีตอ่ 

ทัง้ตนเองและผู้ อ่ืนในสงัคมเสมอ	สอดคล้องกบังานวิจยัของปรเมศวร์	ชะรอยนชุ	และคณะ	(2558:	525-

529)	 ได้ศกึษาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันามนษุย์ตามแนวคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์	

พบวา่	การพฒันามนษุย์ตามแนวคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในการจดัการศกึษาตัง้อยูบ่นอดุมคติ

ทางความเช่ือและค�าสอนของคริสต์ศาสนา	หากทกุคนได้รับการศกึษาตามแนวค�าสอนของคริสต์ศาสนา	

จะน�าไปสูค่วามรู้ความเข้าใจในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์อยา่งสมบรูณ์ในทกุมิต	ิเน้นการพฒันาคน

ให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จิตใจมีสตปัิญญา	มีความรู้	มีคณุธรรม	มีจริยธรรม	และวฒันธรรม

ในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ	ซึง่ต้นแบบชีวิตของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์	

คือแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์แนวทางในการจดัการศกึษานัน้ต้องมีคริสต์ศาสนาเป็นแกนหลกั

ในการปฏิบตัิ	

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ด้านท่ีมีการด�าเนินงานต�่าสุด	 คือ	 

ด้านการจัดหางาน	 ควรแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือติดตามให้การดูแล	 ช่วยเหลืออย่างจริงจัง	 รวมทัง้ 

ควรเป็นภาคีเครือข่ายกบัสถานประกอบการ	 รองลงมาคือ	 ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	 ควร

อบรมความรู้ด้านเอกสาร	และความรู้ทางจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบตังิาน	ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	 

ควรตดิตอ่ประสานงานกบัสถานพยาบาลในการตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านสขุอนามยั	 ด้านอาคาร

สถานท่ี	ผู้บริหาร	ควรเลอืกท�าประกนัภยักบับริษัทท่ีได้มาตรฐาน	มีการจดทะเบียนการค้าอยา่งถกูต้อง 

ตามกฎหมาย	 ด้านการศึกษา	 ควรติดต่อประสานงานและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

เพ่ือติดตามและประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง	และด้านการพฒันาจิตวิญญาณควรจดัรูปแบบการศกึษา

พระคมัภีร์ให้เหมาะสมกบับริบทและชว่งวยัของสตรีและเดก็	มีการประเมิน	แก้ไข	และปรับปรุงอยูเ่สมอ

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 จากผลการวิจยัพบวา่	การด�าเนินงานด้านการจดัหางานอยูใ่นระดบัต�่าสดุ	 จงึควรศกึษา

ถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียน 

ภาคกลาง	 เพ่ือน�าไปพฒันาให้การด�าเนินงานมีมาตรฐาน	 เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ	และ

บคุคลทัว่ไป	 รวมถึงการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายมลูนิธิเพ่ือสตรี

และเดก็ในเครือขา่ยคริสเตียนภาคกลางและศกึษาถงึรูปแบบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ 

เพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 เพ่ือน�าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และพฒันาร่วมกนัให้มี 

รูปแบบท่ีชดัเจน	เหมาะสม	และเกิดประโยชน์ตอ่การด�าเนินงานอยา่งแท้จริง
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สรุป
	 การด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 

ในภาพรวมมีระดับมาก	 ประกอบด้วย	 ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	 ด้านการศึกษา	 ด้านอาคาร 

สถานท่ี	ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	และด้านการจดัหางาน 

ตามล�าดบั	ผลการเปรียบเทียบความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการ

ของมลูนิธิ	 จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิ	 หน่วยงานของมลูนิธิ	 และอายกุารก่อตัง้ 

ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	 ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	สว่นการจ�าแนกตามเพศ	ต�าแหน่ง	 อาย	ุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ	 และ

อาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั	

ส�าหรับแนวทางการพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิควรร่วมมือกนัในการปรับปรุง	แก้ไข	 

และพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการให้มีมาตรฐาน	 และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์	 ทิศทาง	 

และนโยบายท่ีก�าหนดไว้	เพ่ือสนบัสนนุให้บคุลากรสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ	
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