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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 2) ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด และ 4)ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 286 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) สมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีกับประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
ในระดับปานกลาง (r=.65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ หน่วยงานควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
และควรมีการจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับงานท่ีท า 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการปฏิบัติงาน, ประสิทธิผลการด าเนินงาน, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to study 1) the level of the effectiveness in the 
management of District Public Health Offices in Roi Et Province, 2) the level of work performance 
competency of personnel of District Public Health Offices in Roi Et Province, 3) the relationship between 
work performance competency of personnel and the effectiveness in the management of District Public 
Health Offices in Roi Et Province, and 4) the recommendations for improvement of the effectiveness in 
the management of District Public Health Offices in Roi Et Province. The samples were 286 officials of 
District Public Health Offices in Roi Et Province. The research instrument was questionnaire. Statistical tools 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation, and 
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content analysis to analyze qualitative data. The research main findings revealed that; 1) the effectiveness 
in the management of District Public Health Offices in Roi Et Province, as a whole and each aspect, was at 
a high level, 2) the work performance competency of personnel of District Public Health Offices in Roi Et 
Province, as a whole and each aspect, was at a high level, 3) the relationship between work performance 
competency of personnel and the effectiveness in the management of District Public Health Offices in Roi 
Et Province was positive at the medium level (r= .65) which was statistically significant at the .01 level, 
and 4) the recommendations for improvement of the effectiveness in the management of District Public 
Health Offices in Roi Et Province mainly included; the organization should encourage personnel to accept 
the options among them and put the right human resources into the right jobs. 
Keywords: Work Performance Competency, Management Effectiveness, District Public Health Offices 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมโลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ
ก้าวสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ องค์กรใดก็ตามที่มี
ทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงหรือมีความรู้ความสามารถสูง     
ก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การมุ่งเน้น
ด้านความรู้ ทักษะความช านาญ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท าให้มีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อสร้างศักยภาพของ
ระบบราชการไทยรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และ
ยกระดับขีดความสามารถตลอดจนมาตรฐานของ          
การท างานให้เทียบเท่าสู่สากล แนวคิดเรื่อง สมรรถนะใน
การท างานของบุคลากรจึงเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่ง  
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การให้มีความ
พร้อมทั้ งทางด้ านความรู้  ทักษะความสามารถและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อต าแหน่งงานนั้นๆ ในการท างาน
ทัศนคติ และแรงกระตุ้นในการท างานจะต้องมีให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากสมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่สามารถใช้ท านาย
ความส าเร็จในการท างานได้ดี สมรรถนะต้องพัฒนาสั่งสม
มาจากความรู้ทักษะและบุคลิกภาพ [1] 
 การปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้นั้น สมรรถนะเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด ส าหรับการปฏิบัติงานประกอบกับในประเทศไทยมีผู้
ศึกษาเรื่องนี้น้อยมากและไม่ได้ให้ความส าคัญในการศึกษา
อย่างจริงจัง โดยมีการศึกษาเฉพาะบางหน่วยงานและใช้
แนวคิดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมอง โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
สาธารณสุขมากกว่า 1,000 คน ซึ่งมีสมรรถนะหลักทาง

สาธารณสุขที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสา
ธารณจ านวน 8 ด้าน การประเมินสมรรถนะจะท าให้รู้ว่า
เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะอยู่ในระดับใดและมีจุดอ่อน จุดแข็ง 
ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วย
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีความตื่นตัวระมัดระวังและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ตลอดจนการน าไปใช้ในการ
วางแผนทรัพยากรและวิธีการพัฒนาสมรรถนะทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน และท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการ
พัฒนาศักยภาพในภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบสุขภาพใหม่ คือ การเร่งผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ก าลังคนด้านสุขภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยทีมีเป้าประสงค์
ในการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างาน
ให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่าสากล บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานปฐมภูมิจึงนับเป็นกลไกลก าลังคนที่มีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเร็จในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนใน
พื้นท่ีและในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ทักษะ หรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้ปฏิบัติงานสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันให้นโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ทั้งนี้  การพัฒนาขีด
ความสามารถที่จ าเป็นนั้นเป็นมาตรการหนึ่ งในการ
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐซึ่งปัจจุบันได้มีความพยายามก าหนดสมรรถนะของ
ข้าราชการไทยเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งที่
จัดว่าเป็นระบบการบริหารราชการบุคคลที่ใช้สมรรถนะเป็น
พื้นฐาน การพัฒนาระบบสมรรถนะจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการปรับปรุง



ARU Research Journal, Vol.3, No.3, September 2016                                                                                          3 
 

คุณภาพของข้าราชการตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ใช้สมรรถนะอย่างสัมฤทธิ์ผล สอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่เน้นผลสัมฤทธิ์ในการท างานให้
ประชาชน การท างานโดยยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความ
รับผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของสั งคมและ
ประชาชนต่อไป [2] 
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน าข้อมูลการวิจัย
เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และใช้ประกอบการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานปฐมภูมิให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิด  
ผลลัพธ์ที่ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 20 อ าเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ท้ังหมด จ านวน 1,001 
คนค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่  ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อน 0.5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 286 คน
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) เพื่อหา
สัดส่วนท่ีเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชากร
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ แต่ละ
แห่ง จากนั้นพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling Method) 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaires) แบ่งออกได้เป็น 4 ตอน ดังนี้คือ  
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม        
ซึ่งลักษณะค าตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list)  
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีข้อค าถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) ได้
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดจ านวน 59 ข้อ 
เท่ากับ .98 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีขั้นตอนในการด าเนินการโดยขอหนังสือจาก     
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย
จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับบุคลากรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จัดส่งหนังสือขออนุญาต พร้อมแบบสอบถามไป
ให้กับกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบสอบถาม
ตามที่อยู่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกอ าเภอ โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไป
พร้อมกับแบบสอบถาม และท าการติดตามทวงถาม
ทั้งหมดจ านวน 286 ชุด ท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
และน าแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์
และแปรผล และน าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ พร้อมทั้ง
ค าบรรยาย ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดน ามาจัดระเบียบ
ข้อมูลแยกตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์ใน
รูปแบบการพรรณนาบรรยาย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้น าเอาโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปมาใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้คือ 1) การวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ในส่วนของความคิดเห็นใน
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และสมมติ ฐ านการวิ จั ย โดย ใ ช้การวิ เ ค ร าะห์ หา
ความสัมพันธ์ โดยใ ช้การวิ เคราะห์ค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.40 มีอายุโดยเฉลี่ย 41-45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.40 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
70.60 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรมีากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 67.50 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.10 และมีประสบการณใ์นการท างาน มากกว่า 
10 ปี ขึ้นไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.30 
 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
คุณภาพการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร และด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ยต่ าสุดได้แก่  ด้ านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตามล าดับ มีรายละเอียดในแต่ละด้านดังน้ี 
  4.2.1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีระดับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการซึ่ง
ก าหนดไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รองลงมาได้แก่ มีระดับความส าเร็จของการปฏิบัติ
ราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีระบบการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 4.2.2 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  มีการ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รองลงมาได้แก่ มีการ
บรรลุระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
จากผู้รับบริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีการ
บรรลุระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.2.3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
การลดขั้นตอนการให้บริการซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและสามารถให้บริการครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพในระยะเวลาที่ลดลง รองลงมาได้แก่ มี
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการท างาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีการ
ปรับปรุงให้มีกระบวนการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนเกิด
ความคุ้มค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปกับประโยชน์ที่
ได้รับสูงสุด 
  4.2.4 ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การบรรลุระดับ
คุณภาพของระบบสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศ รองลงมาได้แก่ มีความต่อเนื่องของการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายใน
องค์กร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ การบรรลุระดับ
ความส าเร็จและคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการสื่อสาร รองลงมาได้แก่ ด้าน
ภาวะผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการวางแผน
การเงินและการจัดการ ด้านการวิเคราะห์และการ
ประเมิน ด้านการปฏิบัติงานในชุมชน ด้านการจัดท า
นโยบายและการวางแผนงานโครงการ  ด้านความเข้าใจ
ในวัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้าน
วิชาการทางสาธารณสุขพ้ืนฐาน ตามล าดับ มีรายละเอียด
ในแต่ละด้านดังน้ี 
  4.3.1 ด้านวิชาการทางสาธารณสุขพื้นฐาน พบว่า 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
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เจ้าหน้าที่สามารถระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ภายใต้บริบทของพื้นที่ รองลงมาได้แก่ ความสามารถระบุ
และสืบค้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กัน       
เชิงวิชาการในการศึกษาปัญหาสุขภาพ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ความสามารถประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยพื้นฐานในงานสาธารณสุข  
  4.3.2 ด้านการวิเคราะห์และการประเมิน พบว่า 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความสามารถก าหนดปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ 
รองลงมาได้แก่ ความสามารถตัดสินใจใช้ข้อมูลภายใต้
ข้อจ ากัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดได้แก่ ความสามารถแปลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  4.3.3 ด้านการจัดท านโยบายและการวางแผน
งานโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสามารถแปลงนโยบายให้เป็น
แผนงาน/โครงการส าหรับน าไปปฏิบัติ รองลงมาได้แก่ 
ความสามารถจัดท านโยบายสุขภาพได้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และข้อที่มี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุด ได้แก่ 
ความสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัญหาสุขภาพ 
งบประมาณการบริหารงาน สังคมและการเมืองที่มีกับ
นโยบายสุขภาพแต่ละนโยบาย 
  4.3.4 ด้านการปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เ ป็ น ร า ย ข้ อ พ บ ว่ า  ข้ อ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด ไ ด้ แ ก่ 
ความสามารถประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ 
รองลงมาได้แก่ ความสามารถเตรียมชุมชนเพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขให้ประสบความส าเร็จ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดได้แก่ ความสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 
  4.3.5 ด้านการสื่อสาร พบว่า  โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความสามารถสื่อสาร
อย่างชัดเจน กระชับ ทั้งการเขียนและการพูด และ
ความสามารถใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน หรือ
เครือข่ายชุมชนเพื่อการสื่อสารข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ ที่
ถูกต้อง รองลงมาได้แก่ ความสามารถเป็นผู้น าและมีส่วน

ร่วมในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะให้เห็นประเด็นทาง
สุขภาพของกลุ่มนั้น ๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ 
ความสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามหลักการทางสถิติและ
วิทยาศาสตร์ 
  4.3.6 ด้านความเข้าใจวัฒนธรรม พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา   
แยกเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
ความสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม รองลงมาได้แก่ ความสามารถเข้าใจถึงความ
หลากหลายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ความสามารถระบุปัจจัย
ทางวัฒนธรรมทางสังคมและพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ
การจัดบริการสาธารณะ 
  4.3.7 ด้านภาวะผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ความสามารถส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีมและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ ความสามารถระบุ
ปัจจัยภายใน ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นของหน่วยบริการ และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
  4.3.8 ด้านการวางแผนการเงินและการจัดการ 
พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
ได้แก่ ความสามารถจัดท าและน าเสนองบประมาณ      
ในการพัฒนางานสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
รองลงมาได้แก่ ความสามารถบริหารจัดการโครงการ
ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
ได้แก่ ความสามารถจัดท าโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก 
 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย “สมรรถนะ
การปฏิบัติ งานของเจ้ าหน้าที่ กับประสิทธิ ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก” ใช้การวิเคราะห์     
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation) พบว่า สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด าเนินงาน
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ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด  มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง (r=.65) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้
 4.5 ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดรอ้ยเอ็ด ได้แก่ ควร
ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย จัดสรรบุคลากรให้ตรง
กับงานที่ท า  ส ารวจการรับข้อมู ล -ส่ งข้อมูล ให้ทัน
เหตุการณ์ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของ
สาธารณสุขอ าเภอและข่าวสารเรง่ด่วน โดยที่ควรจะมีการ
โทรติดต่อประสานงาน 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายไว้ในท่ีนี้ดังน้ี 
 5 .1  จากผลการวิ จั ยที่ พบว่ าประสิทธิ ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร 
และด้านที่มีค่ า เฉลี่ยต่ าสุดได้แก่  ด้ านประสิทธิผล       
ตามพันธกิจ ตามล าดับ ทั้งนี้  เนื่องจากส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด มีการด าเนินงานที่
ประสบความส าเร็จด้านคุณภาพการให้บริการ กลุ่ม
ภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยบริการ
สุขภาพ โดยพัฒนาระบบและกลไกท่ีเอื้อต่อการจัดบริการ
สุขภาพ ระบบสุขภาพของประชาชน และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและได้รับบริการจาก
หน่วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บุคลากรสาธารณสุข ทั้ง
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  ได้มีส่วนร่วมใน
โครงการ การพัฒนาผู้น าแนวใหม่ฯ สามารถสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้และศาสตร์ด้านการบริหารได้อย่างเต็ม
ความสามารถ พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค โดยพัฒนา และถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยกีารสง่เสรมิสขุภาพ การควบคุมโรค 
เพื่อน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ  

 ผลการวิจัยนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล 
เจียมจิตร [3] ที่ท าการวิจัย เรื่ องประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของห้องสมุดกลาง พบว่า ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของห้องสมุดกลางทุกด้านในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 5.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ด้านการสื่อสาร รองลงมาได้แก่ ด้านภาวะ
ผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการวางแผนการเงิน
และการจัดการ ด้านการวิเคราะห์และการประเมิน      
ด้านการปฏิบัติงานในชุมชน ด้านการจัดท านโยบายและ
การวางแผนงานโครงการ  ด้านความเข้าใจในวัฒนธรรม 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านวิชาการทาง
สาธารณสุขพื้นฐาน ตามล าดับ ซึ่งยอมรับสมมติฐาน    
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็น
หน่วยงานราชการซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
มีบทบาทและภารกิจหลักคือ การพัฒนาระบบสุขภาพที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและเสมอภาค โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงพัฒนา
นโยบายทิศทางการวิจัยและการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านสุขภาพ โดยที่บุคลากรทุกคนของหน่วยงานมีอ านาจ
หน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกัน ควบคุม
และรักษาโรคภัย ฟื้นฟูสมรรถภาพและงานอื่นตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ พ.ศ. 2545) โดยเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้ก าหนดไว้ 8 ด้านคือ ด้านวิชาการทางสาธารณสุข
พื้นฐาน ด้านการวิเคราะห์และการประเมิน ด้านการ
จัดท านโยบายและการวางแผนงานโครงการ ด้านการ
ปฏิบัติงานในชุมชน ด้านการสื่อสาร ด้านความเข้าใจใน
วัฒนธรรม ด้านภาวะผู้น าและการคิดอย่างเป็นระบบ 
ด้านการวางแผนการเงินและการจัดการได้เป็นอย่างดี  
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธัส 
ว ันแอเลาะ [4] ที่ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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เอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
สมรรถนะของครูโรงเรียนสอนศาสนาโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง  
 5.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิผลการด า เนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ า เภอในจั งหวัดร้อยเอ็ดมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
กรณีที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว เนื่องจากส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตนตามหลักสมรรถนะของหน่วยงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ท า
ให้สามารถจัดท าและน าเสนองบประมาณในการพัฒนา
งานสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ  สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีมและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  นอกจากนั้นยังสามารถแปลงนโยบายให้เป็น
แผนงานโครงการส าหรับน าไปปฏิบัติ ได้  จึ งท าให้
ประสิทธิผลการด าเนินงานของหน่วยงานอยู่ในระดับสูง
ในด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ โดยเฉพาะในเรื่องการมี
ระดับความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
ซึ่งก าหนดไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการ
ปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ในเรื่องการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ในเรื่องการลดขั้นตอนการให้บริการซึ่งก่อให้เกิดความพึง
พอใจของผู้รับบริการและสามารถให้บริการครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพในระยะเวลาที่ลดลง และด้านการ
พัฒนาองค์กร ในเรื่องการบรรลุระดับคุณภาพของระบบ
สารสนเทศและการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ  
 ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยาลักษณ์ 
สงหมื่นไวย์ [5] ที่ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า 
สมรรถนะหลักโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 หน่วยงานควรมีการก าหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นของหน่วย
บริการปฐมภูมิภายใต้บริบทของพื้นที่ที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
อธิบายโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ให้ครอบคลุม 
 6.1.2 หน่วยงานควรก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาสาธารณสุข รวมถึง
จะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 6.1.3 หน่วยงานควรมีการจัดท านโยบายสุขภาพได้
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัญหาสุขภาพ งบประมาณการ
บริหารงาน สังคมและการเมืองที่มีกับนโยบายสุขภาพ   
แต่ละนโยบาย ทั้งนี้ควรมีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการก าหนดแผนงาน 
 6.1.4 หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการใช้
ทักษะด้านภาวะผู้น า การสร้างทีมงาน การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและเจรจาต่อรองเพื่อการสร้างความร่วมมือ
ของชุมชน และสามารถประสานงานกับองค์กรต่างๆใน
ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
ในพื้นที่ ทั้งนี้ควรจัดมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดี
ต่อกันเป็นระยะ ๆ เช่น ประชุม สังสรรค์ เป็นต้น 
 6.1.5 หน่วยงานควรให้ความส าคัญต่อการใช้สื่อ
อุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน หรือเครือข่ายชุมชนเพื่อ
การสื่อสารข้อมูลสุขภาพต่างๆที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพตามหลักการทางสถิติและวิทยาศาสตร์ 
 6.1.6 หน่วยงานควรมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
วิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และใช้วิธีการที่เหมาะสมใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีภูมิหลังด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  
 6.1.7 หน่วยงานควรมีการสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ที่ยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมภายในองค์กรและชุมชน 
รวมถึงประสานงานกับกลุ่มต่าง  ๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง 
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 6.1.8 หน่วยงานควรค านึงถึงการบริหารจัดการ
โครงการภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ รวมถึงจัดท า
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
 6.1.9 หน่ ว ย งานควรจั ด ให้ มี ก า รติ ดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุง
แก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6.1.10 หน่วยงานควรมีการก าหนดระดับความส าเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ รวมถึง
ตระหนักและให้ความส าคัญของบุคลากรต่อการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 
 6.1.11 หน่วยงานควรใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ประหยัด เพื่อให้สามารถด าเนินการตามภารกิจที่ได้
ก าหนดไว้บรรลุตามเป้าหมายครบถ้วน และลดขั้นตอน
การให้บริการซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และสามารถให้บริการครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพใน
ระยะเวลาที่ลดลง 
 6.1.12 หน่วยงานควรมีการเพิ่มระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความรู้
ภายในองค์กรให้สูงขึ้นโดยล าดับ รวมถึงจะต้องให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการน าสารสนเทศขององค์กรมา
ปรับปรุงการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรขยายผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอในเขตจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการวางยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ 
 6.2.2 ควรท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในด้าน
วิชาการทางสาธารณสุขพ้ืนฐาน  
 6.2.3 ควรท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดในด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 6.2.4 ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในอ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 2) การจัดการด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการน า ด้านการควบคุม ของผู้ประกอบการ SMEs 3) เปรียบเทียบการจัดการของ
ผู้ประกอบการ SMEs จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 243 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญที่ .05 ผลการศึกษาพบว่า : 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
การท าธุรกิจคนเดียว ร้อยละ 65.8 ปัญหาด้านแรงงานคือแรงงานหายาก ร้อยละ 41.2 จ านวนทุนจดทะเบียนคือไม่มีทุน
จดทะเบียน ร้อยละ 74.1 ต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องการลดภาษีหรือการยกเว้นภาษี ร้อยละ 28.8 
ปัญหาในการด าเนินกิจการด้านการขยายตลาด ร้อยละ 37.0 และ 2) ข้อมูลระดับการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 
พบว่าระดับการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74 และ S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการจัดการ     
ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในระดับมากทุกด้าน และ 3) การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ข้อมูลทั่วไปกับระดับระดับการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs พบว่า ขนาดของสถานประกอบการ รูปแบบ     
การจัดตั้งตามกฎหมาย ลักษณะของธุรกิจ ทรัพย์สินถาวร และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจต่างกัน มีระดับการจัดการ
ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การพัฒนา การจัดการ ผู้ประกอบการ SMEs 
 

Abstract 
 This research Guidelines for the Development of SMEs Entrepreneurship in Uthai district 
Ayutthaya province. The objectives are 1) to study the business operations of SMEs 2) to 
management of SMEs Entrepreneurship in planning, organization, leading and controlling 3) and to 
Compare the management of the SMEs Entrepreneurship in Uthai district Ayutthaya province based 
on personal factors. The 243 respondents were sampled and questionnaires were administered. The 
data were analyzed using frequency, percentages, mean, and standard deviation, to determine 
significance level of .05. The findings of the research include the following: 1) The Information on the 
operations of SMEs business found that the majority of the single owner businesses are 65.80 
percent. The labor force is rare are 41.20 percent.  The share capital is not registered are 74.10 
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percent. Needs and wants for the government to help in tax reduction or tax exemptions are 28.80 
percent. The problems to expend the markets are 37 percent or 2) The management of SMEs 
entrepreneurs found that the management of SMEs entrepreneurs, in Uthai district Ayutthaya 
province overall average were at a high level (   = 3.74 and SD = 0.70) when considered in details 
most agree that the management of SMEs entrepreneurs are high in all aspects. Or 3) The test of the 
difference between the personal factors and the management level of SMEs entrepreneurs found 
that size of the establishment, form of legal, fixed assets and duration to conduct business are 
differently same as the management level of SMEs entrepreneurs are different. A significance level   
of 0.05. 
Keywords: Development, Management, SMEs Entrepreneurship. 
 
1. บทน า 
 จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี 
2540 ซึ่งเริ่มจากสถาบันการเงินก่อนจะลุกลามไปสู่ธุรกิจ 
เกือบทุกสาขาทั้งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้วน
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคการผลิตที่แท้จริงก็ได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจเ ช่นเดียวกัน กลุ่ม  SMEs        
ล้วนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าท าให้อ านาจซื้อการบริโภคของประชาชนลดน้อยลง
เป็นผลให้กิจการ SMEs ต้องชะลอหรือลดการผลิต     
การจ าหน่ายหรือถึงขั้นปิดกิจการไปในที่สุด โดยกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่ม SMEs ที่เป็นการรับช่วง
การผลิตจากกลุ่ มอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่ ง เป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางที่ ใ ช้เทคโนโลยีพึ่ งพาจาก
ต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น ส่วนกลุ่ม 
SMEs ที่พึ่งพาตนเองได้และมักจะใช้ภูมิปัญญาไทยเป็น
พื้นฐานมาจากครอบครัวจะสามารถด ารงธุรกิจอยู่ได้ 
เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีความคล่องตัวในเรื่องการจัดการ 
เทคนิคการผลิต การจ าหน่าย ซึ่งมักจะมีความยืดหยุ่นใน
การปรับตัว เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ดีกว่า 
กลุ่ม SMEs ที่รับช่วงการผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม SMEs 
โดยทั่วไปก็ยังได้รับผลกระทบจากอ านาจซื้อและการ
บริ โภคที่ น้ อยลงของประชาชน และมีปัญหาคื อ       
สภาพคล่องทางการเงิน ที่กระจายไปทั่วระบบเศรษฐกิจ 
หากภาครัฐไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ 
SMEs เหล่านี้ก็จะทยอยปิดกิจการไปเรื่อย ๆ กระทั่ง 
กลายเป็นปัญหาเรื้อรังทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อปัญหา

สังคมในที่สุด จากการที่ธุรกิจขนาดย่อม เป็นธุรกิจขนาดเล็ก
มีการลงทุนในการด าเนินงานไม่สูง ทางการด าเนินธุรกิจ
ส่วนมากแล้วอยู่ในรูปของการด าเนินการภายในครอบครัว 
โดยมีหัวหน้าครอบครัวท าหน้าที่เป็นผู้จัดการเอง และมี
หน้าที่ในการตัดสินใจในการบริหารคน เงิน เครื่องจักร 
และวัสดุ โดยใช้หลักการบริหาร [1] 
 ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งพอจะสรุปได้ 8 ประการใหญ่ คือ 1) การขาด
ซึ่งจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (Lack of 
Entrepreneurship) การเป็นประกอบการจะต้องมี
คุณสมบัติหลายประเภท เช่น ความเป็นผู้น า การกล้าได้
กล้าเสีย ต้องเป็นนายของตัวเอง การรักความท้าทายรัก
ความเป็นอิสระ มีระเบียบวินัยในตัวเองสูง 2) การจัดการ
และการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในด้าน
การจัดการองค์กร การเงิน การบัญชี การตลาด บุคลากร 
ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของ SMEs 3) การขาดบุคลากรหรือ
ผู้เช่ียวชาญธุรกิจ SMEs มักจะเริ่มต้นจากความถนัดหรือ
ความช านาญเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ นั้นตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งและด าเนินต่อไป จนกว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง 4) 
การขาดแรงงานทีมีฝีมือแรงงานที่มีฝีมือ (Skilled 
Worker) คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพสินค้า ซึ่งพนักงานที่มี
ฝีมือจะต้องได้รับการฝึกฝน ดังน้ันผู้ประกอบการรายใหม่
จึงต้องสร้างและสงวนแรงงานเหล่านี้ให้ได้ 5) ต้นทุนการ
ผลิตสูงการจัดการที่ไม่ดี การผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ    
ไม่มีการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะท าให้
ต้นทุนของสินค้าสูง ซึ่งน าไปสู่การเสียเปรียบในเชิงการค้า
กับคู่แข่ง 6) การแข่งขันสูงสภาพการเศรษฐกิจและ
แข่งขันในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้เกิดการแข่งขันกันสูงมาก
เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจของตนเอง ดังนั้นผู้ประกอบการ
หน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงจึงมีความ

X
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ยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ 7) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่ าการบริหารจัดการการผลิตไม่เหมาะสม   
ท าให้เกิดสูญเสียในการผลิตผลผลิตต่ า ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ง
น าไปสู่สินค้าไม่มีคุณภาพและไม่สามารถแข่งขันได้       
8) ปัญหาของระบบราชการ ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไป
ว่า  ปัญหาด้านเอกภาพและการประสานงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการส่งเสริมพัฒนา SMEs       
ก็ต้องมีความส าคัญด้วย ดังนั้นเมื่อเราได้ทราบปัญหาหลัก
ของธุรกิจ SMEs แล้ว ก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา     
และน าไปสู่การพัฒนาต่อไป  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “แนวทางการพัฒนาการ
จัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในอ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ฉะนั้นผู้ด าเนินศึกษา
กระบวนการจัดการหรือบริหารธุรกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง สิ่งที่ควรจะต้องศึกษาในคือด้านการวางแผน 
การจัดองค์การ การอ านวยการ และการควบคุมงาน   
เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นธุรกิจที่มี
ความเหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้า
กับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ใช้
เงินทุนในจ านวนท่ีต่ า และยังช่วยรองรับแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่ง 
ที่สามารถรองรับแรงงานที่เข้ามาใหม่เป็นการป้องกันการ
อพยพของแรงงานเข้ามาหางานท าในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ซึ่งช่วยกระจายการกระจุกตัวของโรงงาน
กิจการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภูมิ ภาค 
ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งใน
ส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อศึกษาการจัดการของผู้ประกอบการ SMEs 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการน า และ
ด้านการควบคุม ของผู้ประกอบการ SMEs อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการของ
ผู้ประกอบการ SMEs อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามข้อมลูทั่วไป 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้จ ากัดขอบเขตพื้นที่วิจัยเฉพาะ อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.1 ด้านพื้นที่ ผู้วิจัยท าการศึกษาในเขตอ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.2 ด้านเนื้อหาการวิจัย ประกอบไปด้วย 1) ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs และ
ข้อมูลสภาพการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 2) ตัวแปรตาม 
ได้แก่ การจัดการของผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย 
ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม 
 3.3 ด้านประชากร  คือ สถานประกอบการธุรกิจ 
SME ในพื้นที่อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
มีจ านวนท้ังสิ้น 622 สถานประกอบการ  
 3.4 ด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเป็นระยะเวลา 
1 ปี 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ศึกษาข้อมูล มีผู้รวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่    
ไว้แล้วและเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูล
จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 4.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่  ข้อมูลการ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบ ซึ่ งจะเก็บ
จากผู้ป ระกอบการธุร กิจ  SMEs อ า เภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 4.3 ท าการแบบสอบถาม แนวทางการพัฒนาการ
จัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพื่อน าแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
 

5. เครื่องมือส าหรับการวิจัย 
 ส าหรับการสร้างเครื่องมือ เป็นการสร้างเครื่องมือการ
วัดแบบการประเมินค่า (Rating Scales)  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 
เป็นแบบสอบถามแบบนามมาตรา (Nominal Scales) 
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 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs เป็นแบบสอบถามแบบนามมาตรา 
(Nominal Scales) 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับการจัดการของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs เป็นแบบสอบถามแบบอัตราส่วน (Interval 
Scales) 
 ตอนท่ี 4 ค าถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ 
 

6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 6.1 ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถาน
ประกอบการธุรกิจ SME ในพื้นที่ อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา  มี จ า นวนทั้ งสิ้ น  622 สถาน
ประกอบการ [2] 
 6.2 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่จะใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 622 สถานประกอบการ โดย
การค านวณตามสูตรของ Taro Yamane [3]  ท าให้ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 สถานประกอบการ 
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ     
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน ใช้ค่าที และค่าเอฟ ดังนี้  
 7.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้
จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม ต อ น ที่  1  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
 7.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
 7.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) เพื่อใช้อธิบายค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
ข้อมูลระดับการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 

 7.4 การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test, One-Way 
ANOVA) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการจัดการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  
 8.1 ท าให้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานของธุรกิจ 
SMEs อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 8.2 ท าให้ทราบถึงการจัดการของผู้ประกอบการ 
SMEs ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการน า 
และด้านการควบคุม ของผู้ประกอบการ SMEs อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 8.3 ให้ทราบถึงการเปรียบเทียบการจัดการของ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์กร ด้านการน า และด้านการควบคุม ของผู้ประกอบการ 
SMEs อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป 
 

9. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยงานที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์      
ได้แก่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

10.ผลการศึกษา 
 10.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม ตั้งแต่ 1-50 คน     
คิดเป็นร้อยละ 91.8 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายเป็น
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 74.1 ลักษณะธุรกิจ
เป็นการขายปลีก คิด เป็นร้อยละ 41.2 ที่ ดิน เป็น    
ทรัพย์สินถาวร  คิดเป็นร้อยละ 70.0 ระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.7 
 10.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของธุรกิจ 
SMEs พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการท าธุรกิจคนเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 65.8 ปัญหาด้านแรงงานคือแรงงานหายาก     
คิดเป็นร้อยละ 41.2 จ านวนทุนจดทะเบียนคือไม่มีทุน   
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จดทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 74.1 ต้องการให้หน่วยงาน
ของรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องการลดภาษีหรือการยกเว้น
ภาษี คิดเป็นร้อยละ 28.8 ปัญหาในการด าเนินกิจการ
ด้านการขยายตลาด คิดเป็นร้อยละ 37.0 
 10.3 ข้อมูลระดับการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs พบว่า ระดับการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEsอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( X = 3.74 และ      
S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่     
มีระดับการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ใน
ระดับมากทุกด้าน 
 10.4 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูลทั่วไปกับระดับระดับการจัดการ
ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs พบว่า ขนาดของสถาน
ประกอบการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ลักษณะ
ของธุรกิจ ทรัพย์สินถาวร และระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจต่างกัน มีระดับการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่        
ระดับ 0.05 
 

11.อภิปรายผล 
 11.1 ด้านการวางแผน พบว่า ระดับการจัดการ        
ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก      
( X = 3.81 และ S.D. = 0.71) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ท างานอย่างชัดเจน และมีวิธีการที่ท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย  
 11.2 ด้านการจัดองค์การ พบว่า ระดับการจัดการ
ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก      

( X = 3.93 และ S.D. = 0.75) ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการ
จัดผังโครงสร้างองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน     
มีการประสานงานกันในแผนกต่าง ๆ และมีการจัดอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละคนเป้าหมาย  

 11.3 ด้านการน า พบว่า ระดับการจัดการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก      
( X = 3.52 และ S.D. = 0.66) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมี
การก าหนดทิศทางในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา มีการจูง
ใจให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ และมีการเลือก
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย  
 11.4 ด้านการควบคุม พบว่า ระดับการจัดการ      
ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก      
( X = 3.70 และ S.D. = 0.78) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก      
มี ก า รควบคุ ม ให้ ภ า รกิ จ ต่ า งๆด า เนิ นลุ ล่ ว งต าม
วัตถุประสงค์ มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีการก ากับดูแลกิจการต่างๆให้ส าเร็จตาม
แผน และมีวิธีการจัดการการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้
เหมาะสม เช่น คน วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน เทคโนโลยี  
เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์ แก้วใหญ่
[4] เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจบริการงานนวดแผนไทย
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

12.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการปรับปรุงในเรื่องการวางแผนแนวการ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ล่วงหน้า และมีการก าหนดบุคคลที่
จะเป็นผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ รวมถึงต้องมีระบบการสั่ง
การลูกน้องที่ดี มีการกระตุ้นให้พนักงานใช้ความพยายาม
ท างานเต็มที่ และมีการปรับปรุ งแก้ ไขงานให้ เป็น          
ไปตามแผน 

 
13.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาในเรื่องของแนวทางการวางแผนการ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ล่วงหน้าของผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาระดับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงพุทธและการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 161 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่อยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการ
พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์
กันเชิงบวกในระดับปานกลาง (r=.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ4) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้แก่ หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ และควรจัดอบรม 
แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมเพิ่มขึ้น 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, องค์การแห่งการเรียนรู้, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 

Abstract 
 This research aimed at studying 1) the level of Buddhist leadership of the exclusives of 
Provincial Offices of Buddhism in the Northeast, 2) the level of the organizational development into 
learning organization of Provincial Offices of Buddhism in the Northeast, 3) the relationship between 
Buddhist leadership and the organizational development into learning organization of Provincial 
Offices of Buddhism in the Northeast, and 4) the recommendations for improvement of the 
organizational development into learning organization of Provincial Offices of Buddhism in the 
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Northeast. The sample in this research was 161 officials in Provincial Offices of Buddhism in the 
Northeast. The research instrument used was a questionnaire. Statistical tools were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation and content analysis to 
analyze qualitative data. The research findings revealed that; 1) Buddhist leadership of the exclusives 
of Provincial Offices of Buddhism in the Northeast was at a  high level in overall, 2) the organizational 
development into learning organization of Provincial Offices of Buddhism in the Northeast was at a  
high level in overall, 3) the relationship between Buddhist leadership and the organizational 
development into learning organization of Provincial Offices of Buddhism in the Northeast was 
positive at the medium level (r= .69) which was statistically significant at the .01 level, and 4) the 
recommendations for improvement of the organizational development into learning organization 
mainly included; the organization should provide appropriate and sufficient human resources, in 
addition, it should be provide training, exchange and networking learning for them, and allocate 
budget  for educational quality for Phrapariyattidhamma increasingly.  
Keywords: Buddhist Leadership, Learning Organization, Provincial Offices of Buddhism 
 
1. บทน า 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมมีการใช้ฐานความรู้ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่าองค์กรใดที่มีความรู้หรือมีฐานข้อมูลที่มาก
ย่อมได้เปรียบองค์กรอื่น จึงมีความจ าเป็นที่จะเสริมสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถทางแข่งขันสูงไม่ว่า
จะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือเอกชน ในส่วนของภาครัฐ
ได้มีการก าหนดแนวทางด าเนินงานไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิ สัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้ เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้องค์การพัฒนา
ไปสู่การบรรลุสัมฤทธิผลก็คือ ผู้ น าองค์การ ซึ่งผู้น า
องค์การเป็นผู้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์การ สอดรับกับภาวัฒน์ พันธุ์แพ [1] ที่ได้กล่าวว่า

การเปลี่ยนแปลงองค์การจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหาก
ผู้น าไม่เป็นผู้ริเริ่มโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะต้องท าให้บุคลากรในองค์การ
ยอมรับและมีความรู้สึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็น
ภารกิจท่ีท้าทายส าคัญของผู้น าองค์การในปัจจุบัน  
 เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา จึงท าให้ผู้คนใช้
หลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตมาอย่างช้านาน โดยการ
น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและการ
บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารนั้น มีการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้  
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกับตัวผู้น าขององค์การ ท่ีเรียก
กันว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธหรือภาวะผู้น าแนวพุทธ ดังที่
ปรากฏให้เห็นในผลงานวิจัยของไสว บุญขวัญ [2] ที่ท า
การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงพุทธของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ านน าหลักธรรมพรหมวิหาร  4          
ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารใน
องค์การต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบ
ผลส าเร็จได้  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ
โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การ
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อุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา 
ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้
เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ งให้การ
สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา ด้วยคนไทย
ส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่ง
ชีวิต สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับแต่โบราณกาล  
จวบจนปัจจุบันที่ชาติไทยเรามีความมั่นคง ด ารงเอกราช 
มีอธิปไตยเป็นอิสรเสรี อยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็ด้วยคน
ใน ช า ติ ยึ ด มั่ น อ ยู่ ใ นส า มั ค คี ต า ม หลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม 
ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างคนในชาติ 
ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดั งนั้น 
หลักธรรมค าสั่งสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาและความมั่ นคงของประ เทศชาติ  [ 3]        
และจากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีผลงานวิจ ัยใด  ๆ          
ที่น าเสนอเกี่ยวกับผลกระทบหรืออิทธิพลของภาวะผู้น า
เชิงพุทธที่มีต่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยเฉพาะใน
ประเด็นการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเชิงพุทธกับ
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
โดยจะด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าเชิงพุทธ
ของผู้บริหาร ระดับการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเ ชิงพุทธ       
และการพัฒนาองค์การสู่ องค์การแห่งการ เรียนรู้         
และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็น
ข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารในการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการน าไปใช้
ประกอบการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เ พื่ อ ศึ กษา ร ะดั บภ า วะผู้ น า เ ชิ งพุ ท ธขอ ง         
ผู้ บริ หารส านั กงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2.2 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิง
พุทธและการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้    
ขอ ง ส า นั ก ง า น พร ะพุ ท ธ ศ า สน า จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
องค์การสู่ อ งค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษาเป็นบุคลากรของ
ส า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 20 แห่ง ซึ่งมีทั้งหมด 
จ านวน 271 คน (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  ณ  วั นที่  27 มี น าคม          
พ.ศ. 2558) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 161 คน ค านวณ    
จากสูตรของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 
4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ตอนที่ 2 เป็นค าถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
พุทธของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ลักษณะเป็น
แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นค าถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์การสู่ อ งค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่    
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 4 
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาองค์การ  
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) 
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ทั้งนี้ มีความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ จ านวน 65 
ข้อ เท่ากับ .9846 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการโดยขอหนังสือจากคณะนิติรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
จากบุ คล ากรที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตั วอย่ า งขอ งส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับบุคลากรที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดส่งขอหนังสือ พร้อม
แบบสอบถามไปให้กับกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยส่ง
แบบสอบถามไปตามที่อยู่ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแนบซอง
จดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม และท าการ
ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้แบบสอบถาม
กลับมาครบจ านวน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 161 ชุด ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน า
แบบสอบถาม (เฉพาะที่มีข้อค าถามแบบปลายปิด)       
มาลงรหัสเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และแปลผล และ
น าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ  พร้อมทั้งค าบรรยาย      
ส่วนแบบสอบถามแบบปลายเปิดน ามาจัดระเบียบข้อมูล
แยกตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์ในรูปแบบ  
การพรรณนาบรรยาย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ (1)    
การวิ เคราะห์ด้วยสถิติ เ ชิงพรรณนา โดยใช้การหา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตาม
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ (2) การวิเคราะห์ด้วย
สถิติ เ ชิ งอนุมาน ใ ช้การวิ เ คราะห์ค่ าสั มประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation)  
 3.4.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล เ ชิงคุณภาพ ใ ช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
พุทธของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า 
ด้ านอัตตัญญุตามีค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  รองลงมาได้ แก่ 
ด้ านธัมมัญญุตา ด้ านกาลัญญุตา ด้ านปริสัญญุตา       
ด้านมัตตัญญุตา ด้านอัตถัญญุตา และด้านปุคคลัญญุตา 
ตามล าดับ โดยสามารถแยกพิจารณาออกเป็นรายด้าน
ดังนี ้
 4.1.1 ด้านธัมมัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ รู้หลักการและกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานตามเหตุผล รองลงมา
ได้แก่ เข้าใจเกี่ยวกับหลักในการบริหารจัดการหน่วยงาน
เป็นอย่างดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีหลักธรรมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้หน่วยงานมีความมั่นคง 
 4.1.2 ด้านอัตถัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความมุ่งมั่น และมี
ความเพียรพยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปสู่จุดหมาย
ที่ตั้งไว้ รองลงมาได้แก่ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
พัฒนาหน่วยงานที่ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ 
จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเน้น
เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 4.1.3 ด้านอัตตัญญุตา พบว่า โดยภาพรวม     มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
สูงต่อการปฏิบัติหน้าที่ รองลงมาได้แก่       เป็นผู้มีจิตใจ
เมตตาโอบอ้อมอารี และมีความเสียสละ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ เป็นผู้น าวิสัยทัศน์        และสามารถ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 4.1.4 ด้านมัตตัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่ า เฉลี่ยสูงสุดได้แก่  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารงานใน
หน่วยงาน รองลงมาได้แก่ รู้จักวางตนได้อย่างเหมาะสม 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ให้ความส าคัญกับบุคลากร
ทุกคนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นร่วมกันและเท่าเทียมกัน 
 4.1.5 ด้านกาลัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความสามารถในการ
บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาได้แก่ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงานสูงสุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่         
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มีความสามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาก่อนและ
หลังได้เป็นอย่างดี 
 4.1.6 ด้านปริสัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เป็นผู้มีอัธยาศัยดีและ
เป็นที่ไว้วางใจแก่สังคม ชุมชนได้เป็นอย่างดี รองลงมา
ได้แก่ ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และข้อที่มีค่ า เฉลี่ยต่ าสุดได้แก่         
ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร และ ประชาชน 
 4.1.7 ด้านปุคคลัญญุตา พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
รองลงมาได้แก่ เป็นผู้ให้โอกาสและสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติ งานตามต าแหน่งที่
เหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีความสามารถใน
การจัดวางบุคคลได้เหมาะสมกับงาน 
 4.2 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์การสู่ อ งค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ ด้านการเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร ด้านการ
จัดการความรู้  ด้านพลวัตการเรียนรู้  และด้านการ
ปรับเปลี่ยนองค์การ ซึ่งในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังน้ี  
 4.2.1 ด้านพลวัตการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ใช้วิธีการเรียนรู้จากการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป รองลงมาได้แก่ ได้รับการ
สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต อีเมล์ จดหมายข่าว หรือ
การประชุมกลุ่ มและข้อที่มี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุด ได้แก่มี
ความสามารถในการคิดและปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อนได้
อย่างเป็นระบบ 
 4.2.2 ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
รองลงมาได้แก่ มีระบบจัดการสายการบังคับบัญชา      

ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารและเรียนรู้ ได้
อย่างรวดเร็ว และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ได้จัด
สถานการณ์ และวิธีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูน
ความรู้ทั้งในสายงาน และข้ามสายงาน 
 4.2.3 ด้านการเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สนับสนุน
และให้โอกาสแก่บุคลากรในการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการสรรค์สร้างผลงาน ความคิดใหม่ๆอยู่ เสมอ 
รองลงมาได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ และการฝึกอบรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดได้แก่ มีการท างาน การเรียนรู้  และแก้ปัญหา
ร่วมกัน 
 4.2.4 ด้านการจัดการความรู้ พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการติดตามแนวโน้ม
ความเคลื่อนไหวจากภายนอกที่ประสบความส าเร็จอยู่
อย่างสม่ าเสมอ รองลงมาได้แก่ มีการจัดเก็บข้อมูล
ข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกอย่าง   เป็นระบบ 
 4.2.5 ด้านการใช้เทคโนโลยี พบว่า โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่จัดให้มีเทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
รองลงมาได้แก่ มีความสามารถเข้าถึงหรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ งเสริมการ
เรียนรู้ของบุคลากร 
 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย “ภาวะผู้น า
เชิงพุทธกับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ข อ ง ส า นั ก ง า น พร ะพุ ท ธ ศ า สน า จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก” พบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับ
ปานกลาง (r=.69) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 
61 ข้อเสนอ โดยข้อเสนอมากที่สุดได้แก่ หน่วยงานควร
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จัดหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ จ านวน 
28 ข้อเสนอ คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมาได้แก่ 
หน่วยงานควรจัดอบรม แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทุกภาคส่วน จ านวน 14 ข้อเสนอ คิดเป็นร้อย
ละ 22.95 และข้อเสนอที่น้อยที่สุดได้แก่  ควรปรับ
โครงสร้างหน่วยงานให้ชัดเจน 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 จากผลการศึกษาที่พบว่าภาวะผู้น าเชิงพุทธของ
ผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้ ง ไ ว้  ทั้ งนี้ น่ าจะ เป็น เพราะผู้บริหารส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
มีความรู้หลักการและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานตามเหตุผล มุ่งมั่น และมีความเพียรพยายาม   
ที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ มีความ
รับผิดชอบสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารงานใน
หน่วยงาน สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
มีอัธยาศัยดีและเป็นที่ไว้วางใจแก่สังคม ชุมชนได้เป็น
อย่างดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของไสว บุญขวัญ [2] ที่ท าการวิจัยเรื่องภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธของก านันและผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีน า
หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 ไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวุฒิ นกยูงทอง [4]     
ที่ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงพุทธของข้าราชการ
ต ารวจ ช้ันสัญญาบัตรในสั งกัดต ารวจภูธรจั งหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธของข้าราชการ
ต ารวจช้ันสัญญาบัตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 5.2 จากผลการศึกษาที่พบว่าการพัฒนาองค์การสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ แสดง
ว่ า ส า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่สามารถพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้มากเท่าที่ควร จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อนค่อนข้างละเอียดท าได้ไม่ดี    

ขาดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในสายงาน และข้าม
สายงานบุคลากรไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งนั้นยังขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
นอกจากน้ันช่องทางการแสวงหาข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอกมีน้อย ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของธงชัย สมบูรณ์ [5] ที่กล่าวว่าองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นองค์การที่บุคลากรในทุกระดับ ทั้งปัจเจก
บุคคลและส่วนรวมมีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะผลิตผลงานที่ปรารถนา องค์การแห่งการเรียนรู้
จึงเป็นองค์การที่มีผู้คนต่างขยายขีดความสามารถของ
ตนเองเพื่อสร้างผลงานที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตและผู้คนในองค์การต้องการเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รูสนานี ยาโม [6] ที่ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า 
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มสีภาพการเปน็
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 5.3 จากผลการศึกษาที่พบว่าภาวะผู้น าเชิงพุทธกับ
การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลาง (r=.69) มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ กรณีที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้โอกาส
และสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติต่อ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมให้
ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์มีความรู้จักใช้คนให้ตรง
กับงาน และมีความสามารถในการจัดวางบุคคลได้
เหมาะสมกับงาน จึงท าให้การพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้แก่บุคลากร
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและให้โอกาสแก่บุคลากร
ในการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสรรค์สร้างผลงาน 
ความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการติดตามแนวโน้มความ
เคลื่อนไหวจากภายนอกที่ประสบความส าเรจ็อยู่อย่าง จัด
ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกณิศนันท์ ดีดวง [7] ที่ท าการวิจัยเรื่องการศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี พบว่า วินัยในการเป็น
องค์การแห่ งการ เรี ยนรู้ กับประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่สอดคล้องกับ
วิจัยของนภาดาว เกตุสุวรรณ [8] ที่ท าการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาพอเพียง ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
พอเพียงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาองค์การสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 
 6.1.1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การอบรมและการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
 6.1.1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้วิธีการ
ส่งเสริมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ทั้งในสายงาน และ
ข้ามสายงาน 
  6.1.1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
ท างาน การเรียนรู้ และแก้ปัญหาร่วมกัน 
  6.1.1.4 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งจากภายในและภายนอก
อย่างเป็นระบบ 
 6.1.1.5 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุคลากร 
 6.1.2 ข้อเสนอแนะด้านภาวะผู้น า เ ชิงพุทธของ
ผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ 

 6.1.2.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการน า
หลักธรรมไปประยุกต์ ใ ช้ในการปฏิบัติ งานเพื่อ ให้
หน่วยงานมีความมั่นคง 
 6.1.2.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  6.1.2.3 หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความ
เป็นผู้น าวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยัง
บุคลากรภายในหน่วยงานได้  
 6.1.2.4 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับทุกคนมี
สิทธ์ิแสดงความคิดเห็นร่วมกันและเท่าเทียมกัน  
 6.1.2.5 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีความสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาก่อนและหลังได้เป็นอย่าง
ด ี
 6.1.2.6 ผู้บริหารควรส่งเสริมและให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร และ 
ประชาชน 
 6.1.2.7 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีความสามารถ
ในการจัดวางบุคคลได้เหมาะสมกับงาน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการพัฒนา
องค์การสู่ อ งค์ การแห่ งการ เรี ยนรู้ ของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคอื่นๆ  
 6.2.2 ควรศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงพุทธอื่นๆ เช่น 
ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ  ภาวะผู้น าตามหลัก
ทศพิธราชธรรม เป็นต้น ท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใน    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6.2.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ท าให้
ได้รับข้อมูลในระดับหนึ่ง ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview)       
ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง และเกิดประโยชน์ต่อ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างโรงเรียนวัดประมุง      
(แจ่มราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนวัด
โพธิ์ทอง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มแบบเจาะจง จากนั้นจับฉลาก ได้กลุ่มทดลองคือ นักเรียนโรงเรียน
วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นิทาน กลุ่มควบคุมคือ 
นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ระยะเวลาในการทดลองกลุ่ม
ละ 24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แผนแบบการวิจัย
แบบสองกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานสูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ: ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, ความคิดสร้างสรรค์, การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ, นิทาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to compare English language ability and creativity of Grade four 
student between Wat Pramung (Chamrajrangsan) School and Wat Phothong School. The samples were Grade 
four students at Wat Pramung (Chamrajrangsan) School and Wat Phothong School in the second semester of 
academic years 2015 by using purposive sampling after that drawn by lots. The experimental group was 
students of Wat Pramung (Chamrajrangsan) School from 1 class consisted of 20 Grade four students taught by 
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using tales. The controlled group was students of Wat Phothong School from 1 class consisted of 20 Grade four 
students taught by using traditional method. The duration of experiment was 24 hours. The instruments were 
comprised of lesson plans using tales, lesson plans using traditional method, a test on an ability of use English 
and a test on creative thinking by using pretest and posttest. The data were analyzed by MANAVO. The finding 
revealed as follows : English language ability and creative thinking of students taught by using tales higher than 
controlled group taught by traditional method at the significant level of .01 
Keywords: English language ability, Creativity, English learning management, Tale 
 
 

1. บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรี
และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน
ให้มีความเข้ า ใจตนเองและผู้ อื่ นดีขึ้น  เรียนรู้ และ         
เ ข้ า ใ จค ว ามแตกต่ า ง ขอ งภาษาและวัฒนธ ร รม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
ก า ร เ มื อ ง  ก า รปกครอ ง  มี เ จ ตคติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น  โ ด ย มุ่ ง ห วั ง ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี เ จ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้นรวมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ [1]   
 ปัจจุบันปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาพบว่า คุณภาพในการเรียนการสอนใน

ระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2557 
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประมุง 
(แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ได้คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ    
ร้อยละ 22.50 [2] ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน
ระดับประเทศคือ 36.02   
 การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษจัดเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญกับ
เทคนิควิธีการที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยการเลือกใช้วิธีสอนหรือการเลือกใช้สื่อ     
แต่ละชนิดนั้นควรจะเลือกให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  
และเหมาะสมกับ เนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นส าคัญ  เพราะย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก ในบรรดาการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายนั้น นิทานน่าจะส่งเสริมให้ ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทางภาษา ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน 
เพราะนิทานมักจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ มีค าศัพท์และ
ประโยคมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาที่ดี 
[3] นอกจากความเพลิดเพลินแล้วนิทานยังเป็นสื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตที่ส าคัญและ
สัจธรรมต่าง ๆ นิทานส่งเสริมการอ่านได้ดี เพราะช่วย
กระตุ้นความอยากอ่าน เป็นแรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา  การ เพิ่ มพู นศั พท์  ประสบการณ์ และ
จินตนาการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน จัดเป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถเพิ่มความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้  เชื่อมโยงกับกระบวนการคิดอย่าง
สร้ างสรรค์  ตลอดจนปลูกฝั งลักษณะนิสัยที่ ดี งาม      
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นิทานยังท าให้นักเรียน เกิดจินตนาการ สร้างความสุข 
และตัวละครในนิทานยังเป็นเสมือนเพื่อนของเด็ก ๆ ด้วย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ จึงได้
ก าหนดให้สมรรถนะส าคัญ ข้อ 2  คือ ความสามารถใน
การคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม [1] 
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียนนั้นอยู่ที่
เทคนิควิธีการสอนของครูซึ่งวิธีการสอนเพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ก็มีเพียงบางวิธีเท่านั้นขึ้นอยู่กับครูที่
จะเลือกใช้ เทคนิคและวิธีสอนที่  กระตุ้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้ งอกงามขึ้นมา  [4]         
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งจะ
ส่งเสริม พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็ก เพื่อให้เด็ก
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ ให้ความสุข
สนุกสนาน เป็นความรู้ ที่เด็ก ได้โดยไม่รู้ตัว และนิทานท า
ให้มนุษย์ที่ สมบู รณ์ ได้ ในระดับหนึ่ งตามศักยภาพ 
ตลอดจนนิทานสามารถสร้างจินตนาการ ความฝัน 
ความคิด ความเข้าใจ และการรับรู้ของเด็ก ดังนั้นเมื่อเด็ก
ฟังนิทานแล้วเด็กสามารถที่จะวาดภาพในความคิดของ
ตนเองได้ ซึ่งเมื่อเด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะ
ถ่ายทอดความคิดของเขาออกมาโดยการวาดภาพเป็น
การเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เป็นการกระตุ้นให้
เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น [5] การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้สร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ได้ ใช้ประสบการณ์เดิมของตน
เชื่อมโยงกับจินตนาการที่เกิดขึ้นสู่การคิดสร้างสรรค์เป็น
เรื่องราว จนในที่สุดสามารถน าความคิดสร้างสรรค์เล่า
หรือวาดภาพเป็นเรื่องราวได้ด้วยตนเอง จึงถือว่าเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นส าคัญตอบสนองต่อความสนใจ

และความแตกต่างระหว่างเด็ก การจัดกิจกรรมแบบนี้จะ
ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน การเขียน และการเล่าเรื่องราว 
การวาดภาพตามความคิดของเด็ก 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 3.1 เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานและการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
 3.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
นิทานและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

4. ขอบเขตการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  ได้แก่  นั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนใน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ภาค
เรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 188 โรงเรียน 
จ านวน 215 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 4,096 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนวัด
โพธิ์ทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง จากนั้นจับฉลาก ได้กลุ่มทดลองคือ นักเรียน
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 1 ห้องเรียน 
จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน ซึ่งมี
กระบวนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้น
สอนศัพท์ ขั้นฟังและอ่านนิทาน ขั้นสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ขั้นสรุปผลและขั้นสร้างหนังสือนิทาน กลุ่ม
ควบคุมคือ นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 ห้องเรียน 
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จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งมี
กระบวนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นสอนและขั้นสรุป ระยะเวลาในการทดลองกลุ่มละ 24 
ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ 
คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 
คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ คุณภาพของเครื่องมืออยู่ระหว่าง .47-.89 
และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 
7 ชุดกิจกรรม แบบทดสอบเป็นอัตนัย คุณภาพของ
เครื่องมืออยู่ที่ .85 โดยใช้แผนแบบการวิจัยแบบสองกลุ่ม
สอบก่อนสอบหลัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ   
 4.2.2 ความคิดสร้างสรรค์  
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้โดย ใช้นิทาน แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ  แบบทดสอบวั ด  ค ว ามสามา รถ ในกา ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความคิด สร้างสรรค์ 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ทดสอบ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis of  Variances) MANOVA 
 

6.  ผลการวิจัย  
 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานมีผล
ต่อความสามารถในการ ใช้ภาษาอังกฤษและความคิด

สร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดย
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิ ด
สร้างสรรค์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่า
แปรปรวนร่วมของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานกับกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

Box’s 
M  

F df 1 df 2 Sig. 

 
10.23 

 

 
3.21 

 
3 

 
259920.0 

 
.02 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 นั้น เป็นไปได้ที่เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิด
สร้างสรรค์ก่อนการทดลองของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน 
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์  ค่า
แปรปรวนร่วมของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และความคิดสร้างสรรค์ หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานกับกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

Box’s M  F df 1 df 2 Sig. 
 

1.72 
 

 
.54 

 
3 

 
259920.0 

 
.65 
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 จากตาราง 2 พบว่า ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 นั้น เป็นไปได้ที่เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิด
สร้างสรรค์หลังการทดลองของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ นิทานที่มีผลต่อ ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลเป็น         
2 ประเด็น คือ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ความคิดสร้างสรรค์ ได้ดังนี้ 
 7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง สอดคล้อง
กับแนวคิดของสุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า [6] ที่กล่าว
ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่น านิทานมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา ได้แก่ 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การน านิทานมาใช้
เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีสมาธิมาก
ขึ้น นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดใหม่ ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ์ [7] ที่ได้ศึกษาการใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมนนทรี 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสามารถด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของรัตนาวลี ทรายมูล [3] ที่ได้ศึกษาการใช้
นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  ความรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านจริยธรรม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าความสามารถ    
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้
นิทานสูงขึ้นและอยู่ในระดับพอใช้ ความรู้ค าศัพท์ของ
นักเรียนหลังการเรียนโดยใช้นิทานสูงขึ้นอยู่ในระดับดี
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอมรลักษณ์ สัพโส [8]  
ที่ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสปพื้นบ้านประกอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านค้อ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 1        
ซึ่ งพบว่า คะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 78.52 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
แสงจันทร์ กะลาม [9] ที่ได้ศึกษาความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิ งสร้า งสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนตามขั้นตอนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้นิทาน พบว่า นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รุ่งรวี ปัญญาแก้ว [10] ที่ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมเล่า
นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิ งสร้ า งสรรค์ พบว่ าความสามารถในการ เขี ยน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนสูงขึ้นหลังการ
เรียนกิจกรรมเล่านิทาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการน านิทาน
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความสนใจ      
มีความกระตือรือร้นที่จะฟังเรื่องเล่า ประกอบกับหนังสือ
นิทานมีตัวหนังสือที่อ่านง่าย เนื้อหามีความน่าสนใจ
เหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีรูปภาพประกอบ    
มีสีสันที่สวยงาม นักเรียนได้ท างานกลุ่มร่วมกันช่วยกัน
อ่านและเล่านิทานในส่วนของตนเอง ได้มีโอกาสแสดง
บทบาทสมมติเป็นกลุ่ม ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เช่น พฤติกรรมของตัวละคร เหตุการณ์ในเรื่อง 
นักเรียนได้สร้างหนังสือนิทานของตนเองร่วมกัน ซึ่งท าให้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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 7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทอร์
แรนซ์ (อ้างถึงในพรรณิภา เจริญทวี) [11] นักจิตวิทยา
และนักการศึกษาชาวอเมริกัน ที่ท าการวิจัยเรื่อง 
ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนว่าการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ให้เน้นที่ตัวนักเรียน เช่น ส่งเสริมให้
เด็กสนใจ เอาใจใส่ต่อความคิดแปลก ๆ ของเด็ก แสดง
เน้นให้เด็กเห็นคุณค่า ของความคิดของเด็กและน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตัวเอง และแสดงว่าขณะที่เด็กได้ร่วมกิจกรรม
เด็กได้รับการพัฒนาที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จึงมีผล    
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและ
สอดคล้องกับแนวคิดของสมศักดิ์ ปริปุรณะ (อ้างถึง
ในชนิสรา พระสุรักษ์) [12] ที่กล่าวไว้ว่า การเล่านิทาน
เป็นเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูง
ผู้เรียนให้คล้อยตาม เป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์    
ในตัวผู้เรียน เป็นตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการ
แสดงออกอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของรุ่งรวี  
ปัญญาแก้ว [10] ที่ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อ 
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์ ความรู้ศัพท์และความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับก าลังพัฒนา พบว่า ความคิดสร้างสรรค์
สูงขึ้นหลังการเรียนกิจกรรมเล่านิทาน อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของยุพิน วิลัย [13] ที่ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการวาดภาพและโปรแกรมการฟังนิทานที่มีต่อ
การพัฒนาความคิ ดสร้ า ง สร รค์ ขอ งนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หลังการทดลองนักเรียนที่
ได้รับโปรแกรมการวาดภาพ และนักเรียนที่ ได้รับ
โปรแกรมการฟังนิทาน มีความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเนื้อน้อง สนับบุญ (อ้างถึง
ในชนิสรา พระสุรักษ์) [12] พบว่าคุณค่าของการเล่า

นิทานช่วยพัฒนาการทางภาษาส่งเสริมความคิดและ
จินตนาการ อันเป็นรากฐานที่ จะน า ไปสู่ ความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์ต่าง  ๆ ช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด ้านอารมณ์ ส ังคมและจ ิตใจ ทั ้งนี้        
เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู ้โดยใช้นิทานเป็นการ
จัดการเร ียนรู ้ที ่ม ีความหลากหลาย ได้แก่ น ักเร ียน        
ได้ท างานกลุ่มช่วยกันอ่านและเล่านิทานในส่วนของ
ตน เอง ได้ มี โ อกาสแสดงบทบาทสมมติ เ ป็ นกลุ่ ม           
ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น พฤติกรรมของ
ตัวละคร เหตุการณ์ในเรื่อง การสร้างหนังสือนิทาน
ร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์จากการวาดภาพระบายสี กิจกรรมนี้นักเรียน
จะมีความสนุกสนานเพราะนักเรียนสามารถออกแบบ
หน้าปก รูปเล่มและระบายสีได้ตามจินตนาการของตนเอง 
กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน ส่ง เสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้
อย่างเต็มที่ นักเรียนมีความตื่นตัวในการร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกทางความคิดที่หลากหลาย สามารถคิดหา
วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาหนังสือนิทานของกลุ่มตนเอง
ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการ
เรียนรู้ด าเนินไปอย่างสนุกสนานเกิดความร่วมมือระหว่าง
กัน นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้นซึ่งท าให้
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 8.1.1 ก่อนน าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด 
ชัดเจนและปรับให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 
เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8.1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นิทาน สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งครูผู้สอน
สามารถหากิ จกรรมอื่ นๆ ให้นั ก เ รี ยนท า ได้ อย่ า ง
หลากหลาย อาจจะให้ท าเป็นรายบุคคล จับคู่ท าด้วยกัน
หรือท าเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ 
และน าไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ได้ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหา 
 8.1.3 ส าหรับผู้สอนที่ไม่มีความถนัดในการเล่านิทาน 
แต่มีความประสงค์ที่จะใช้การเล่านิทานในการจัดการ
เรียนรู้ สามารถให้นักเรียนฟังและชมการเล่านิทานจาก
สื่อต่าง ๆ ได้ เช่น ฟังและชมจากซีดี อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
วิธีการนี้นักเรียนไม่เพียงแต่จะได้ฟังนิทานและได้รับ
ประสบการณ์ทางภาษา นักเรียนยังได้ฝึกการฟังในอีก
รูปแบบหนึ่งที่จ าเป็นต่อการสื่อสารและการเรียนภาษา
ด้วย  
 8.1.4 ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ทันสมัย และเหมาะสมกับนักเรียน ตลอดจนใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์มี ความสนใจในบทเรียนและท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 8.1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นิทานไปเป็นหลักพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้นิทานไปใช้ ตลอดจนนิเทศภายในชั้นเรียน มีการ
ติดตามผล ก ากับ ให้ค าปรึกษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นควรสนับสนุนด้านการจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
 8.1.6 ส า ห รั บ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา ควรก าหนดนโยบายหรือก าหนดแผนงาน
การจัดอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานเพื่อเป็น
ทางเลือกการจัดการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้กับครูผู้สอน 
 
 

8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานกับการจัดการเรียนรู้
แบบอื่น เช่นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
การจัดการเรียนรู้โดยเกมและใช้สถานการณ์จ าลอง     
การจัดการเรียนรู้แบบมุ่ งประสบการณ์ทางภาษา       
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ 
 8.2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานกับตัวแปรตามที่มีต่อทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 8.2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นิทานกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
วางแผน กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 128 คน เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 และ0.94 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา     
โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู ้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ: กลยุทธ์, การวางแผนกลยุทธ์, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were as follows : 1) to study state and problems of strategic 
Planning of school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 1, and 2) to compare state and problems of strategic planning of school administrators under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 for the different size of schools. 
The sample was selected from 128 schools administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
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Educational Service Area Office 1. The research instrument was a questionnaire; the reliabilities rating 
scale were 0.96 and 0.94. The data analysis were mean, standard deviation and T-test. The research 
findings were as follows : 1) the state of strategic Planning of school administrators under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in overall and each aspect were 
at the high level, and the problems of strategic planning of school administrators under Phranakhon 
Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in overall and each aspect were at medium 
level; and 2) the comparison of state and problems of strategic planning of school administrators 
under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 for the different size of 
schools were overall and the significant different at the.05 level. 
Keywords: Strategic, Strategic Planning, Administrator   
 
 

1. บทน า 
 โรง เรียนเป็นองค์การหนึ่ งที่ ต้ อง เผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความต้องการที่ไม่คงที่ ดังนั้นแผนกล
ยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นและเตรียมการ
หาวิธีการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อองค์การไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งองค์กรไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ ซึ่งจะมีผลต่อความอยู่รอดขององค์การ 
ดังนั้นแผนกลยุทธ์สามารถช่วยท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแข่งขัน   
มีความรุนแรงและมากขึ้น [1] ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์     
จึงเป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนา
ตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
เพราะในการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษา
วิ เคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกของ
หน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญ สอดรับกับการกระจาย
อ านาจเป็นกระแสหลักการบริหารในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับหน่วยงานหลักในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ทั้งยังเป็น
การวางแผนแบบท้าทายความสามารถ และช่วยให้เกิด
การริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง จึงเป็น
การวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน [2]   
 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการวางแผนกลยุทธ์โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรทั้งภายนอกและ

ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ พร้อมให้บริการและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่น
เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรักที่จะเรียนรู้และรู้จักแสวงหา
ความรู้ [3] พร้อมเพ่ือการจดัการศกึษา 
 การวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียนมักมีปัญหาที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์
ท างานน้อย ยังขาดความรู้ตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการ
วางแผนกลยุทธ์  การด า เนินการวางแผนกลยุทธ์           
ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นรูปธรรม การใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางไว้ ข้าราชการครู
ในโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญของการวางแผน แผนที่วาง
ไว้ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ขาดการควบคุม ก ากับ นิเทศ
และติดตาม ขาดการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู     
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามักถือเอาความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นหลักในการตัดสินใจ และเห็นว่าการวางแผน
เป็นความยุ่ งยาก สิ้นเปลืองงบประมาณ เสียเวลา       
และผู้บริหารสถานศึกษาไม่กล้าที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งจะมอบหมาย
ให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือครูผู้สอนด าเนินการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน [4] และผลการการศึกษางานวิจัย พบว่า 
โ ร ง เ รี ยนมี ปั ญหา ในการวา งแผนกลยุ ท ธ์  ไ ด้ แ ก่          
การก าหนดกลยุทธ์ การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 
และการก าหนดทิศทางของสถานศึกษา [5] และมีปัญหา
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ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา การก าหนดทิศทาง
สถานศึกษา และการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา [6]      
จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ
การวางแผนกลยุทธ์   
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติ         
การสอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สนใจศึกษาสภาพการวางแผน         
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าผลการวิจัยใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ใน         
การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน และใช้เป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1   
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวางแผน           
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน   
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 
 สภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงาน เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกัน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ านวน 188 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 128 คน 
จ าแนกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling ) 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ขนาดโรงเรียน 
 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  สภาพและปัญหาการ
วางแผนกลยุทธ์   
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้   
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ บ ริ หาร  มี ลั กษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 5 ข้อ เพศ อายุ และประสบการณ์
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ปัจจุบันและขนาดโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
วางแผน กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)    
ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ 0.94 จ านวน 46 ข้อ 
แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม     
การก าหนดทิศทาง การก าหนดกลยุทธ์ และการจัดท า
แผนกลยุทธ์  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), 
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ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และการทดสอบค่าที (T-test)  
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 สภาพกา รวา ง แผนกลยุ ท ธ์ ขอ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงาน เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดยภาพรวม      
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ
จากค่าสูงมาต่ าคือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และด้านการก าหนดทิศทาง 
ส่วนรายด้านที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์   
 6.2 ปัญหาการวา งแผนกลยุทธ์ ของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงาน เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม     
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง
ตามล าดับจากค่ าสู งมาต่ าคื อ  ด้ านการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ด้าน การก าหนดกลยุทธ์ และด้านการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ ส่วนรายด้านที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการ
ก าหนดทิศทาง   
 6.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05       
โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็กในทุกด้าน  
 6.4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหา
แตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกด้าน ดังตารางที่ 1  
 
 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพ ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมและจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 สภาพการวา ง แผนกลยุ ท ธ์ ขอ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านการก าหนดกลยุทธ์     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษารู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตลอดจน
เห็นในความส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับ

รายการ 
สภาพการวางแผนกลยุทธ ์ ปัญหาการวางแผนกลยุทธ ์

ภาพ 
รวม 

แปลผล 
ขนาดโรงเรียน ภาพ 

รวม 
แปลผล 

ขนาดโรงเรียน 
ใหญ่ เล็ก Sig ใหญ่ เล็ก Sig 

ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  

 
3.83 

 
มาก 

 
4.19 

 
3.41 

 
.00 

 
2.84 

 
ปานกลาง 

 
2.37 

 
3.40 

 
.00 

ด้านการก าหนดทิศทาง  3.81 มาก 4.10 3.43 .00 2.24 น้อย 1.99 2.53 .00 
ด้านการก าหนดกลยุทธ์ 3.96 มาก 4.19 3.41 .00 2.69 ปางกลาง 2.24 3.23 .00 
ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 3.79 มาก 4.19 3.41 .00 2.44 น้อย 2.28 2.62 .00 

รวมเฉลี่ย 3.84 มาก 4.16 3.41 .00 2.55 ปานกลาง 2.22 2.94 .03 
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การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่
ผู้บริหารต้องด า เนินการพัฒนาตนเองและพัฒนา
หน่วยงานอับประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทาง   
การศึ กษา  นั ก เรี ยนรวมถึ งผู้ ปกครองและชุมชน           
ซึ่งสอดคล้องกับ พวงรัตน์ เกสรแพทย์ [1] ที่กล่าวว่า   
การวางแผนกลยุทธ์มีความส าคัญเพราะองค์การนั้นต้อง
เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการที่ไม่
คงที่ ดังนั้นแผนกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้บริหารทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่
เกิดขึ้นและเตรียมการหาวิธีการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น       
ต่อองค์การไว้ล่วงหน้า และสอดคล้องกับ ไคลเมนท์  
และฟรานซิสโก [7] ได้ศึกษาบทบาทของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ขององค์การ การสร้าง กลยุทธ์ใน
องค์การที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจะช่วยลด
จุดอ่อนและสร้างจุดแข็งในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้     
กลยุทธ์ที่สร้างนั้นยังมุ่งสร้างโอกาสและหลบหลีกความ
เสี่ยงในสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การอีกด้วย กลยุทธ์และ
การวางแผนกลยุทธ์ในส่วนของระบบการปฏิบัติงาน
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  บุคลากร        
และคุณภาพโดยรวมเป็นภารกิจหลักของการบริหารงาน
โดยทั่ ว ไป สอดคล้องกับ  นันทพล พงษ์สรอย [4]          
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินการ
ว า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น            
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ที่พบว่า
สภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์โดยภาพรวม       
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ สุภา แขวงเมือง [8]   
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ในอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ที่พบว่า การวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษา ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก   
 7.2 ปัญหาการวา งแผนกลยุทธ์ ขอ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม     
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวางแผนกล
ยุทธ์มีการรณรงค์ให้หน่วยงานมีการใช้แผนกลยุทธ์    

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นไปได้       
ที่การวางแผนกลยุทธ์จะต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถในการ
ว า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ รู้ ถึ ง เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หาจุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค รู้ จักการก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษา ก าหนดกลยุทธ์ ตลอดจนถึงการจัดท าแผน
กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล [9]     
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่พบว่า ปัญหา  
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับ วรรณา สุภาพุฒ [10] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด      
ที่พบว่ า  มีปัญหาโดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ใน       
ระดับปานกลาง  
 7.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติ
แตกต่างกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่
อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กอยู่ในระดับปานกลางซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและ
ผลปรากฏดั งนี้  ทั้ ง นี้ อ าจ เป็ น เพราะ ในผู้ บ ริ หา ร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
มีความแตกต่างกันด้านจ านวนตัวบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
จะมีตัวเลือกส าหรับการแต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่     
ในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค การก าหนด
ทิศทาง ก าหนดกลยุทธ์ และการจัดท าแผนกลยุทธ์      
จะท า ให้ ดี กว่ า จึ งมี ผล ให้ เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบสภาพ          
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การวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า              
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
ด้วยการทดสอบค่าที (T-test) พบว่า สภาพการวางแผน
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายด้าน 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการ
วางแผนกลยุทธ์มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาด เล็ กอย่ า งมีนั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ  . 05 
สอดคล้องกับ นันทพล พงษ์สรอย [4] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ที่พบว่า โดยภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับ สุภา แขวงเมือง [8] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ในอ าเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบการ
วางแผนกลยุทธ์ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 7.4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี  อยุธยา เขต 1 จ าแนก        
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหา
แตกต่างกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก   
มีปัญหาอยู่ ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษา
โ ร ง เ รี ย น ข น า ด ใ ห ญ่ มี ปั ญ ห า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ น้ อ ย             
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงปัจจุบันมี     
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาเป็นจ านวนมากขึ้น 
จากข้อมูลพื้นฐานข้างต้นมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 0-10 ปี จ านวน 67 คน      
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่นี้มักได้บรรจุลงในโรงเรียน
ขนาดเล็กเป็นจ านวนมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงอาจ
กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในการท างานมีส่วนให้เกิดความรู้

และทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ได้ประกอบกับโรงเรียน
ขนาดเล็กมีบุคคลกล่ าวจ า กัดด้ วยทั้ งจ านวนและ
ความสามารถจึงเป็นเหตุท าให้เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการ
วางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา      
เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนด้วยการทดสอบ        
ค่าที (T-test) พบว่า ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในโรงเรียนขนาด
ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการวางแผนกล
ยุทธ์มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ  
สมชาย สุขผึ้ง [11] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหา
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน และพบว่า โดยภาพรวมและ        
รายด้าน แตกต่างกันอย่ างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับ สุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล [9] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน    
ในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมี
ปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 8.1.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า ปัญหา
สูงสุดในด้านนี้คือ การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจากแหล่งที่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเห็นความส าคัญและควรมีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียนและการวางแผนเก็บรวบรวม
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ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่ งที่ มี ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้องก่อน         
การวางแผนกลยุทธ์ทุกครั้ง เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลใน         
การพัฒนาและปรับปรุ งการบริหารสถานศึ กษา           
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 8.1.2 ด้านการก าหนดทิศทาง พบว่า ปัญหาสูงสุด
ด้านนี้คือ การตั้ งปณิธานความคาดหวังที่จะพัฒนา
หน่วยงานไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
ต้ั งปณิ ธ านความคาดหวั งที่ จ ะพัฒนาหน่ วย ง าน          
ไปสู่ความส าเร็จ เพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายให้บุคลากร    
ในโรงเรียนรับรู้แล้วพร้อมด าเนินงาน เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดย       
ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กรต่าง ๆ    
 8.1.3 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ พบว่าปัญหาสูงสุด    
ในด้านนี้คือ การพัฒนาบุคลากรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ     
ที่ มี ความรู้ มี ประสบการณ์ ในการก าหนดกลยุทธ์         
เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อแนะน าแก่คณะท างาน ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการก าหนด      
กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ เป็ น วิ ทยาก ร ให้ ค ว ามรู้ แ ละแนะน า           
แก่คณะท างาน และก าหนดกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นให้ครู
และบุคลากรในโรงเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม ่
 8.1.4 ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ พบว่า ปัญหาสูงสุด
ในด้านนี้คือ การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนประกอบด้วย
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน
ที่มีองค์ประกอบครบที่สามารถน าไปปฏิบัติ ได้ด้วย
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เพื่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาและสร้าง
ความตระหนักกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 
 
 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ควรศึกษา
สภาพและปัญหาการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 
 8.2.2 ด้านการก าหนดทิศทาง ควรศึกษาแนวทาง         
การแก้ปัญหาด้านการก าหนดทิศทางในสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา        
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 8.2.3 ด้านการก าหนดกลยุทธ์  ควรศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ                
การก าหนดกลยุทธ์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 
 8.2.4 ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ ควรศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา 
ส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษา    
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา และ 2) เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และ ประสบการณ์ในต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 376 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่มีค่ าความเชื่อมั่น 0.96 
และ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า  
1) ปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการใน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบทางด้านปัญหา
และด้านความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบทางด้านปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ปัญหา, ความต้องการ, การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ปัจจัยการบริหาร 

 
Abstract 

 The purposes of this research were as follow : 1) to study the problem and needs in the 
management of information technology of schools and 2) to compare of the problem and needs in the 
management of information technology of schools for the different size of school, and for the different 
experienced of positions. The sample were selected from 376 administrators and technology teacher for the 
2016 academic year. The research instrument was a questionnaire. The reliabilities were 0.96 and 0.94. The data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and T-test. The research findings were as follows : 1) the 
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problem in the management of information technology in overall and each aspect were at medium average, 
and the needs in overall and each aspect were at high average  and 2) the comparison of the problem and 
needs for the different size of school in overall and each aspect were no different, and the comparison of the 
problem and needs in the management of information technology for the different experienced of positions in 
overall and each aspect were no different   
Keyword: Problem, Need, Management of information technology, Administrative factors 
 

1. บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   

หมวดที่ 9 มาตรา 63-69 ระบุว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหมวดนี้  เน้นความส าคัญในการบริหารจัดการ        
การวางแผนและการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [1] 
ท าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและ
ให้ความส าคัญและควรพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถ     
ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างมั่นคง ประกอบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในวงการศึกษา          
ที่สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น สามารถเรียนได้ทุกสถานที่และ
ทุก เวลา  ช่ วยดึ งดูดความสนใจและมีส่ วนร่ วมใน
กระบวนการเรียนรู้  ในด้านของการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถจัดระบบข้อมูลในระดับ
ห้องเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้เป็นอย่างดี [2] รัฐบาลจึง
ก าหนด 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาให้ทันสมัย เกิดประสิทธิผลกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องเร่งศึกษาและพยายาม
ก้าวให้ทันเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศให้
สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยต้องสอน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้  และปรับแนวคิดครูให้เห็นว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการ 
และเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร 

ตลอดจนการวั ดและประ เมินผล ในสถานศึ กษา          
ผสมกลมกลืนกันในการจัดเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาบริหาร
จัดการและด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู้        
และการบริหารให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน 
หลักในการบริหารงาน น าไปปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จใน
การท างาน [3] โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะตามสภาพความ
ต้องการและสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ ใช้ปัจจัย
การบริหารใน 4M มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้น านโยบายและ
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ ในด้านการเรียนการสอน และการ
บริหารที่มีคุณภาพ [4] 
 แต่ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบได้แก่ 
บุ คลากร ไม่ มี ค วามรู้ ด้ าน เทค โน โลยี ส ารสน เทศ             
การขาดแคลนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และปัญหากา รข าด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขาดแคลนปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท าให้ขาดประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการ [5] อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงขาดความ
เชื่ อมั่ นต่ อการ ใช้ เทค โน โลยี ส ารสน เทศ  ไม่ เ ห็ น
ความส าคัญ ขาดแผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
บุคลากรได้ทันความเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้าน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ    
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ไม่ สามารถ เชื่ อม โยง ได้อย่ า งทั่ วถึ งทุ กหน่ วยงาน 
สถานศึกษาได้ [6]   
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยก าหนดกลยุทธ์พัฒนา     
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและมาตรการในการ
พัฒนาผู้ เรียนและครู ให้สามารถใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ        
การสื่อสาร [7] แต่จากการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [8] สรุปได้ว่า ได้มีการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว แต่พบปัญหาในด้าน
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากขาด
ก าลังบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ ขาดทีมงานที่จะ
ด าเนินงาน ระบบการเชื่อมโยงของข้อมูลมีปัญหา        
ระบบการส่งงานมี การปรับเปลี่ยนท าให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน สื่อ อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัยท าให้การสื่อสารระหว่างส านักงานเขตพื้นที่กับ
โรงเรียนไม่ทันเวลา  
 จากสภาพปัญหาและนโยบายที่กล่าว ท าให้ผู้วิจัย
สนใจศึกษาปัญหา และความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาต่อไป    
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการ
บริ ห า ร เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศของ สถ านศึ กษ า          
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง   
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 ปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่งของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ แตกต่างกัน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 
376 คน 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดสถานศึกษา และ 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาและความต้องการใน 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น        
3 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่  1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)   
 ตอนที ่ 2 แบบสอบถามปัญหาในการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ลักษณะของ 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 จ านวน 40 ข้อ แยกเป็น 
4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนและการจัดหา ทรัพยากร 
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2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การส่งเสริม 
วิธีการสอน และ 4) การติดตาม ประเมินผล  
 ตอนที่  3 แบบสอบถามความต้องการ ในการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 จ านวน 28 ข้อ 
แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ        
3) วัสดุอุปกรณ์ และ 4) การจัดการ  
 ตอนที่  4 ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม  ลั กษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่  ค่ าร้อยละ ค่ า เฉลี่ย และค่า เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน และการหาค่าที่  
 
6. ผลการวิจัย   
 6.1 ปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึ กษา  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง         
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

สูงมาต่ าคือ ด้านการส่งเสริมวิธีการสอน รองลงมาคือ      
ด้านการติดตาม ประเมินผล และการวางแผนและการ
จัดหาทรัพยากร ส่วนรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ     
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนความ
ต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ าน เ รี ย งตามล าดั บจากค่ า สู ง มาต่ า คื อ          
ด้ านการจัดการ รองลงมาคือ  ด้ านวัสดุ  อุปกรณ์          
และด้านงบประมาณ ส่วนรายด้านที่มีค่าต่ าสุดคือ        
ด้านบุคลากร 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาและด้านความต้องการ
ปัจจัยในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและ     
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัญหาด้านการวางแผน 
และการจัดหาทรัพยากร และผลการเปรียบเทียบปัญหา
และความต้องการปัจจัยในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน พบว่าทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
 

 

ปัญหาในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาพ 
รวม 

แปลผล 
ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

ใหญ่ เล็ก Sig น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี Sig 

การวางแผน และการ
จัดหาทรัพยากร 3.40 ปานกลาง 3.42 3.61 .01 3.64 3.58 0.27 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.25 ปานกลาง 3.11 3.50 .13 3.50 3.41 0.39 
การส่งเสริมวิธีการสอน  3.54 มาก 3.90 3.71 .14 3.72 3.75 0.34 
การติดตาม ประเมินผล 3.49 ปานกลาง 3.26 3.65 .11 3.72 3.66 0.50 

รวมเฉลี่ย 3.42 ปานกลาง 3.42 3.62 .10 3.64 3.60 0.37 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการปัจจัยในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน 

 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่เป็น
ปัญหาค่าสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมวิธีการสอน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะครูบางส่วนยังสอนแบบเดิมยังไม่ค่อยมีการ
พัฒนาตนเองในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประกอบการสอน แต่ยังมีครูอี กส่วนหนึ่ งที่สนใจใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน และผู้บริหารระดับเขต
พื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาให้การอบรมชี้แจงนโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถใช้งานในโรงเรียนได้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิ ริพรรณ์           
ศิทธิพรหม [10] ได้ศึกษาวิจั ย เรื่ องสภาพ ปัญหา         
และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ในโรง เรี ยน  สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวม          
และรายด้านอยู่ ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับ                
พันทิพย์ ภูติยา [9] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหา และ
แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ

บุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาล
สกลนคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความต้องการในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีสูงสุดคือ ความต้องการด้านการจัดการ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการที่ดีย่อมช่วยให้การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด า เนินไปได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้       
เพื่อส่งเสริมในการบริหารจัดการมาประยุกต์ ใช้ ให้
สอดคล้องกับบทเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับศิ ริพรรณ์            
ศิทธิพรหม [10] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 7.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการใน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ าน           
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีสภาพความ

ความต้องการปัจจัย
ในการบริหาร  

ภาพ 
รวม 

แปลผล 
ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

ใหญ่ เล็ก Sig น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี Sig 

ด้านบุคลากร 3.40 ปานกลาง 3.37 3.54 0.04 3.42 3.38 0.52 
ด้านงบประมาณ 3.45 ปานกลาง 3.47 3.27 0.21 3.44 3.45 0.37 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 3.56 มาก 3.52 3.75 0.34 3.57 3.55 0.46 
ด้านการจัดการ 3.61 มาก 3.59 3.71 0.26 3.60 3.60 0.33 

รวมเฉลี่ย 3.51 มาก 3.48 3.56 0.21 3.50 3.49 0.42 
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พร้อมต่างกันแต่สถานศึ กษาขนาดเล็กมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อช่วยในการบริการจัดการได้เป็นอย่างดีจึงท า
ให้ไม่เกิดความแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับ สุระชาติ ชุมพร 
[11] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า จ าแนก     
ตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และด้าน
ความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม   
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1          
มีการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณที่ยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนตามเหตุผล และความจ าเป็นส าหรับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่ งเสริมการเรียนให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสุระพันธ์  ศิลปศาสตร์ [12] 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่ องการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา      
ความต้องการและเพื่อเปรียบเทียบปัญหาความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ในด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุครุภัณฑ์และด้านการ
จัดการ โดยจ าแนกตามอายุราชการ ต าแหน่งและขนาด
โรงเรียนของตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบงาน
สารสนเทศของโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้บริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ไม่แตกต่าง ส่วนผลการเปรียบเทียบปัญหาและ
ความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ ในต าแหน่ง        
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์รู้
และเข้ าใจในนโยบาย การบริหารเทคโนโลยีและ
สารสนเทศของสถานศึกษา จึงสามารถด าเนินงานได้ตาม
ระบบปัญหาต่าง ๆ จึงลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับพันทิพย์  
ภูติยา [13] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหา และแนวทาง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากร   
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาลสกลนคร     
โดยศึ กษาสภาพ  ปั ญหา  และ เปรี ยบ เที ยบตาม
ประสบการณ์ท างานและการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาลสกลนคร ผลการวิจัย
พบว่า สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกัน 
และด้านความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง   
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
พร้อมที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอน พัฒนา
สถานศึกษา ความต้องการด้านบริหารจัดการซึ่งเป็นหน้าท่ี
ของผู้บริหารที่จะน าพาบุคลากรให้สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงท า
ให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปาริชาต  
วิเชียร [14] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยเรื่องสภาพและ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
จัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ความความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัด
การศึกษาของครูที่มีอายุราชการต่างกัน มีความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา    
ในภาพรวมและรายด้านในทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาและความ
ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร บ ริ ห า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ             
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษา         
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ ในระดับ      
ปานกลาง โดยเฉพาะปัญหาด้านการส่งเสริมวิธีการสอน
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เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษา ส่วนความ
ต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ความต้องการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ดคื อ  ความต้ อ งกา รด้ านการจั ดการ  ผู้ วิ จั ย              
มีข้อเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 8.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการสอนของครูในสถานศึกษาให้ทุกคน น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน  
 8.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการใน
โรงเรียน การจัดกลุ่มเครือข่าย หรือจากสถานบันต่าง ๆ 
เพื่อให้ครูผู้สอนมีความช านาญในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  
 8.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีกระบวนการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา เพื่อการ
วางแผน ด าเนินงาน ก ากับติดตามการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ผู้วิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและอุปสรรค     
ที่ มีต่อผลส า เร็ จในการส่ ง เสริมการสอนของครู ใน
สถานศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ 2  
 8.2.2 ผู้วิจัยควรศึกษาปัญหาและความต้องการในการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงคุณภาพ โดยเจาะลึก
ด้านการบริหารงานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเรียนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 128 คน ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 128 คน โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 188 คน จากการเปิดตารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน 
และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าที (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหาบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
ค าส าคัญ: การบริหาร, การบริหารงานบุคคล   
 

Abstract 
 The purpose of this research were as follow : 1) to study of state and problems of 
personnel administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 1 and 2) to compare of state and problems of personnel administration of schools under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 for the different size of schools. 

ARU Research Journal, Vol.3, No.3, September 2016                      วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน 2559 

mailto:narakjang_namfhon@hotmail.com


48                                                                                            วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน 2559         
 

The sample was selected from 128 school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1 for the 2016 academic year. The research instrument was a 
questionnaire; the reliabilities rating scale were 0.92 and 0.87. The data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and T-test. The research findings were as follows : 1) the state of 
personnel administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 1 in overall and each aspect were at the high level., and the problems of personnel 
administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in 
overall and problems were at low level, and 2) the comparison of states and problems of personnel 
administration of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 
for the different size of schools were overall and the significant different at the.05 level  
Keywords: Administration, Personnel Administration. 

 
 

1. บทน า 
 สถานศึกษามีหน้าที่ ในการจัดการศึกษา เพื่อให้
ความรู้แก่สมาชิกทางสังคมโดยการใช้ทรัพยากรการ
บริหารในการด าเนินการโดยทั่วไปมี 4 ปัจจัย คือ เงิน 
บุคคล วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ สถานศึกษา 
มีผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ เป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติ งานในสถานศึกษา ต้องมีการวางแผนหรือ
ด าเนินงานต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาในส าเร็จ
ลุล่วงไปอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้
บุคคลในสถานศึกษาให้เป็นผู้ร่วมมือร่วมปฏิบัติทั้งสิ้น [1] 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องใส่ใจ เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ กระตุ้นให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานและส่งผลถึงพลังสามัคคี    
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ งานของบุคคลใน
สถานศึกษา [2] ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารสถานศึกษา   
 การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 
35 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ ทั้งด้านงานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง โดยให้อ านาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาและของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอ านาจโดย
แท้ตามกฎหมายก าหนด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
ภารกิจของสถานศึกษาใน 4 ด้าน [3] ซึ่งงานที่จะท าให้
การศึกษาบรรลุผลได้ตามเป้าหมายของการการศึกษาคือ
งานบริหารบุคคล 
 การบริหารบุคคล ได้ก าหนดกรอบการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึ กษา เพื่ อตอบสนองภารกิ จของ
สถานศึกษาให้สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว เป็น
อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบตามหลักธรรมาภิบาล     
ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน   
เป็นส าคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องด าเนินการ
ตามภารกิจหลัก คือ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ ง  ก ารสรรหาและบรรจุ  ก าร เสริ มสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและรักษาวินัย 
และการออกจากราชการ แต่งานบริหารบุคคลเป็นงาน   
ที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องปฏิบัติกับบุคคล    
ห ล า ย ค น ที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ทั้ ง ด้ า น ค ว า ม รู้
ความสามารถอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล     
และปัจจัยที่ส าคัญอีกประการคือบุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
จิตใจ มีอารมณ์ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบ
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ปัญหาต่างๆแตกต่างกันไป เช่น ปัญหาด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งการสรรหาและบรรจุการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและ
รักษาวินัย และการออกจากราชการ [4] ที่ระบุว่าปัญหา
ในการบริหารงานบุคล ได้แก่ ปัญหาการวางแผนการ
บริหารบุคคล ปัญหาการสรรหาและการแต่งตั้งบุคคล 
ปัญหาการพัฒนาบุคคล ปัญหาการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาการให้บุคคลพ้นจากงานและปัญหา
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และการนิเทศบุคคล  
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสถานศึกษาที่รับผิดชอบ    
รวม 188 แห่ง ซึ่งมีความแตกต่างทั้งสภาพภูมิศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ท าให้คุณภาพการศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน จากการศึกษา
ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [5] พบว่า ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการคือการขาดอัตราก าลังครู
และผู้บริหารสถานศึกษา อันเนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการ และยังไม่ได้ต าแหน่งคืน จึงมอบหมายให้ผู้รักษา
การที่เป็นครูที่อาวุโสในโรงเรียนเป็นท าหน้าที่ในการ
บริหารแทน นอกจากนั้นยังขาดครูวิชาเอกต่าง ๆ
โดย เฉพาะวิ ช าคณิตศาสตร์  ภาษาอั งกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ ท าให้ขาดบุคคลที่จะปฏิบัติงานการสอน
สถานศึกษา เมื่อมีการบรรจุครูยังพบปัญหาอีกว่าเป็นครูที่
ไม่ตรงกับวิชาที่สถานศึกษาต้องการ สอดคล้องกับสมพร 
ใจค าปัน  [6 ]  ที่ กล่ าวว่ า  ปัญหาด้ านการวางแผน
อัตราก าลัง คือ ครูย้ายออกจากพื้นที่มาก ด้านการสรรหา
และคัดเลือกคือการบรรจุครู ไม่ทันกับความต้องการของ
สถานศึกษาและไม่ตรงกับวิชาเอกที่ต้องการ ด้านการ
พัฒนาบุคลากรคือ งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา
บุคลากร ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร คือครูขาดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและด้านประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคือ ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องวินัยและการรักษาวินัยสถานศึกษา อันเป็นที่หนักใจ

ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย   
จึงสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและรักษาวินัย และด้านการออก
จากราชการกรณีไม่พ้นทดลอง เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2 .1  เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บั นและปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก 
ตามขนาดของสถานศึกษา  
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 สถานศึกษาขนาดต่างกันมีสภาพปัจจุบันและปัญหา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา แตกต่างกัน 
  

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 จ านวน 188 คน 
 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  คื อ  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า             
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา            
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พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 128 คน โดยก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจากการเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเคซี่และมอร์แกน และใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย จากการจับฉลาก 
 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ 
 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัจจุบันและปัญหา
การบริหารงานบุคคล 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังนี้   
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(rating scale) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และ 
0.87 มีจ านวน 42 ข้อ แยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและรักษาวินัย และด้านการออก
จากราชการกรณีไม่พ้นทดลอง  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าที  
 

6. ผลการวิจัย   
 6 . 1  ส ภ า พ ปั จ จุ บั น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล              
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นรายด้าน   
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านเรียงตามล าดับจากค่าสูงมาต่ าคือ ด้านวินัยและ
การรักษาวินัย ด้านการให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้น
ทดลอง และด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง และปัญหาการบริหารงานบุคคล       
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นรายด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเรียงตามล าดับ
รายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ ด้านการให้ออกจาก
ราชการกรณีไม่พ้นทดลอง รองลงมาคื อ ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้าน
วินัยและการรักษาวินัย ส่วนด้านที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงาน
บุคคล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง ส่วนด้านปัญหาการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้นด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและ   
การรักษาวินัย และด้านการให้ออกจากราชการกรณีไม่
พ้นทดลอง  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปจัจุบนัและปัญหาของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก 
ทั้ งนี้ อาจ เป็น เพราะว่ าการบริหารงานบุคคลเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการบริหารที่มีความสัมพันธ์และมี
ค่าสูงสุดของกระบวนการบริหารหรือวิธีการบริหาร
องค์การโดยทั่วไปเพราะความส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้มี
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด      
ต่อองค์การ หากบุคลากรของสถานศึกษาใดมีผู้ที่มีความรู้
ความสามารถก็จะท าให้สถานศึกษานั้นมีการพัฒนาไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตรงกันข้าม หากสถานศึกษา
แห่งใดมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพ ก็จะท าให้สถานศึกษานั้น
ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร สถานศึกษาทุกแห่งจึงให้
ความส าคัญกับการบริหารบุคลากรในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่
การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย และการให้ออกจาก
ราชการกรณีไม่พ้นทดลอง ท าให้การบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับเนตรนภา นามสพุง [7] 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอปากช่อง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับพระเส็ง ปภัสสโร [8] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 7.2 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า  ปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและผ่านการพัฒนาก่อนเข้ารับต าแหน่ง ท าให้มี
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับอรรคพล ฤกษ์นาวี [9] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
สภาพและปัญหาการวางแผนก าลังคนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ในภาพรวม        

รายการ 
ภาพ 
รวม 

แปลผล 
สภาพปัจจุบันของการบรหิารงาน 

ภาพ 
รวม 

แปลผล 
ปัญหาของการบรหิารงาน  

ขนาดสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา 
ใหญ ่ เล็ก Sig ใหญ่ เล็ก Sig 

การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 3.87 มาก 4.02 3.84 .30 1.95 น้อย 1.56 2.15 .00 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.57 มาก 4.00 3.46 .00 2.10 น้อย 1.86 2.21 .07 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 3.61 มาก 4.25 3.32 .00 2.86 

ปาน
กลาง 2.35 3.13 .01 

วินัยและการรักษาวินัย 3.90 มาก 4.20 3.71 .00 2.18 น้อย 1.93 2.54 .42 
การให้ออกจากราชการกรณี
ไม่พ้นทดลอง 3.88 มาก 4.26 3.71 .00 2.91 

ปาน
กลาง 2.77 2.97 .51 

รวมเฉลี่ย 3.76 มาก 4.14 3.85 .00 2.40 น้อย 2.09 2.60 .03 
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มีปัญหาอยู่ ในระดับน้อย และสอดคล้องกับสุรีรัตน์  
วิกรานต์นนท์ [10] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคลองลาน
พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
ดังนั้นผลงานวิจัยนี้ที่ เกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน 
     7.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่า
จะเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จะต้องด าเนินการ
บริหารงานบุคคลตามระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน 
ไม่ว่าด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งหรือด้านการออกจากงาน 
สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อัน
เดียวกัน ทุกโรงเรียนด าเนินการในรูปแบบเดียวกันรวมทั้ง
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพ
ของบุคลากรแต่ในภาพรวมแตกต่างกันนั้น อาจเป็น
เพราะบริบท ในด้านปัจจัยทางการบริหารการศึกษาของ
แต่ละสถานศึกษาไม่เหมือนกันโดยเฉพาะด้านปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากรรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาด้วย 
สอดคล้องกับพระเส็ง ปภัสสโร [8] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุ รี  เขต  1 พบว่ ามี สภาพการด า เนินการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนแตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับวราพร พรมแก้วพันธ์ และ จรุณี เก้าเอี้ยน [11]         
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอมายอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 พบว่า ทั้งภาพรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับที่  .05 ดั งนั้นผลงานวิจัยนี้ที่ เกี่ ยวกับผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุ ธ ย า  เ ขต  1 ที่ จ า แนกตามขนาด
สถานศึกษา จึงมีความเป็นไปได้ 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 8.1.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง พบว่า การพิจารณาผลและส่งค าขอ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพื้นที่
การศึกษามีการด า เนินการต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและเร่งรัดเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากร 
ทางการศึกษาในโรงเรียน 
 8.1.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา ด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง พบว่า การแจ้งภาระงานมาตรฐานงานมาตรฐาน
วิชาชีพและเกณฑ์การประเมินให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมีการ
ด าเนินการต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญและทุกครั้งที่มีการบรรจุข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาควรมีการชี้แจ้งเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวเข้ าใจในงานและสามารถปฏิบัติ งานได้มี
ประสิทธิภาพ และประเด็นที่เป็นปัญหาคือ การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ 
ทุกสามเดือน  ดั งนั้ นผู้ บริหารสถานศึ กษาควรให้
ความส าคัญเช่นกันและควรมีการนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติครูผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยในกรณีที่ครูผู้ช่วย
อาจมีปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงาน 
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 8.1.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า การจัดท า
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการด าเนินการต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและศึกษาแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การบริหารงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อน าไปแก้ปัญหาประเด็น
การด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแผนที่ก าหนดได้ 
 8.1.4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านวินัยและการรักษา
วินัย พบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงกรณีมีมูลความผิด
ไม่ร้ายแรง มีการด า เนินการต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและเมื่อเกิดปัญหาควร
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
 8.1.5 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านการออกจากราชการ
กรณีไม่พ้นทดลอง พบว่า รายงานการสั่งให้ออกจาก
ราชการไปยังเขตพื้นที่ มีการด าเนินต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและหากพบปัญหา
ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการไปตามระเบียบปฏิบัติ
เพื่อป้องกันตนเอง  
 8.1.6 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า มีความ
แตกต่างกันนั้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงต่อไปเพื่อลดความแตกต่าง ในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันช่วยให้การ
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
 8.2.2 ค ว ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 8.2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 8.2.4 ควรวิจัยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ไปเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานส าหรับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 8.2.5 ควรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในแต่ละด้านของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มุ่งน าเสนอเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทัย โดยเริ่ม
ตั้งแต่ลักษณะสภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทัยในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง จากน้ันเป็น
เรื่องโครงสร้างการบริหารราชการ รวมตลอดทั้งหลักการบริหารราชการ ซึ่งครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ คือ หลักการใช้
อ านาจบริหาร นโยบายการบริหารราชการ หลักการบริหารราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ     
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเชิงลึกและกว้างส าหรับผู้สนใจต่อไป 
ค าส าคัญ: การบริหารราชการไทย, สมัยกรุงสุโขทัย 
 

Abstract 
 This article aimed at presenting structure and principle of Thai Public Administration in Sukhothai 
Period. It started with exploration the characteristics of general conditions of Sukhothai Kingdom in social, 
economic and political dominance. Then, it focused on the structure of public administration as well as its 
principles. The issues covered in the using of administrative power, administrative policy, principles of public 
administration and related laws for public administration, which will be important fundamental for those who 
are interested in that information for deeply and wisely studying in the future. 
Keywords: Thai Public Administration, Sukhothai Period 
 
 

1. บทน า 
 อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่ม
แม่น้ ายม เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน โดยได้รับการสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.1762 อันที่จริง
เมืองสุโขทัยเป็นเมืองเก่าแก่ และมีความเจริญรุ่งเรือง       
มาก่อน ผลจากการตีความในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 2 
มีข้ อสรุปว่า  เมื องสุ โขทัยแต่ เดิ มมีผู้ น าคน ไทย ช่ือ         
พ่อขุนศรีนามน าถม เป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ ครั้นเมื่อ   
พ่อขุนศรีนามน าถมสิ้นพระชนม์แล้ว ขอมสบาดโขลญล าพง 
หรือขอมสมาดโขลญล าพง ซึ่งเป็นนายทหารขอมที่เป็น
ใหญ่ร่วมสมัยกับพ่อขุนศรีนามน าถมได้น าก าลังเข้ายึด
เมื อ งสุ โขทั ย ได้  ท างฝ่ าย ไทยก็ ได้ เต รี ยมการเพื่ อ           

ยึดเมืองสุโขทัยกลับคืนจากขอมสบาดโขลญล าพง      
โดยมีผู้น าคนไทย 2 คน ต่อไปนี้  พ่อขุนบางกลางหาว       
เจ้าเมืองบางยาง และพ่ อขุนผาเมือง เจ้า เมืองราด         
ซึ่งเป็นสหายสนิทกัน และมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ   
ได้ร่วมมือกันและรวมก าลังเข้าชิงเมืองสุโขทัยจากขอม
กลับคืนมาได้แล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงได้น ากองทัพออกจาก
เมืองสุโขทัย เพื่อให้กองทัพของพ่อขุนบางกลางหาว     
เข้าเมือง พร้อมกันนั้นก็ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาว
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองเมืองสุโขทัย และถวายนาม
พระองค์ที่ได้รับจากกษัตริย์ขอม คือ ศรีอินทรบดินทราทิตย์ 
ให้เกียรติแก่พ่อขุนบางกลางหาว พร้อมทั้งพระขรรค์ชัยศรี 
แต่ พ่ อ ขุ น บ างกล างห าวท รงใช้พ ระน าม ให ม่ ว่ า             

ARU Research Journal, Vol.3, No.3, September 2016                      วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่3 ฉบับที่ 3 กันยายน 2559 

mailto:surasakchamaram@hotmail.com


56                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน 2559         
 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงแห่ง   
ก รุ งสุ โข ทั ย  นั บ ตั้ ง แ ต่ ปี  พ .ศ .1762 เป็ น ต้ น ม า           
เมืองสุโขทัยได้กลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัย 
โดยมีอาณาเขตขยายกว้างขวางออกไปจากเดิม และมีหัว
เมืองต่าง ๆ ที่คนไทยรวมตัวกันอยู่ เป็นส่วนหนึ่ งใน
ราชอาณาจักรที่ตั้งขึ้นใหม่ [1] 
 ส าหรับเนื้อหาสาระของบทความช้ินนี้  ผู้ เขียนมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่
ส าคัญของการจัดโครงสร้างการบริหารราชการและ
หลั กการบริห ารราชการ ไทย ในสมั ยกรุ งสุ โขทั ย           
อันประกอบไปด้วยสภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุง
สุโขทัยในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 
โครงสร้างการบริหารราชการ รวมตลอดทั้งหลักการ
บริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัยในด้านหลักการใช้
อ านาจบริหาร นโยบายการบริหารราชการ หลักการ
บริหารราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการ ซึ่งในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังจะได้อธิบาย
เป็นล าดับดังนี้ 
 
2. สภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทัย 
 กรุงสุโขทัย กล่าวได้ว่าเมื่อแรกเริ่มตั้งขึ้นใหม่ในสมัย
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีอาณาเขตเพียงเล็กน้อย และมี
ขอบเขตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่
กับความสามารถและความเข้มแข็งของกษัตริย์ที่ปกครอง
รวมทั้งสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้น ในสมัยพ่อ
ขุนรามค าแหงนับได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชา
สามารถ ในด้ านต่ าง  ๆ  จน ได้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น 
“มหาราช” ในเวลาต่อมา ซึ่งในสมัยพระองค์ได้ขยาย
อาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้
อาณาเขตดังนี้ [2] 
 ทิศเหนือ มี เมืองต่าง ๆ คือ เมืองแพร่ เมืองน่าน 
เมืองพลัว (ปัว) จนไปถึงเมืองหลวงพระบาง 
 ทิศใต้ มีเมืองต่าง ๆ คือ เมืองคนที (ก าแพงเพชร) 
เมืองพระบาง (นครสวรรค์)  เมืองแพรก (ชัยนาท) เมือง
สุพรรณภูมิ เมืองเพชรบุรี เมืองนครศรีธรรมราช จนไปถึง
ฝั่งทะเลสุดเขตแดนแหลมมลายู 
 ทิศตะวันตก มี เมืองต่าง ๆ คือ เมืองสระหลวง 
(พิจิตร) เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) เมืองลุมบาจาย    
(หล่มเก่า) เมืองสระคา จนไปถึงเมืองเวียงจันทน์และ   
เมืองเวียงค า 

 ทิศตะวันออก มีเมืองหงสาวดี เมืองฉอด จนถึงฝั่ง
ทะเลอ่าวเบงกอล  
 ส าหรับสภาพทั่วไปของบ้านเมืองในสมัยกรุงสุโขทัย
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองมี
ลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
2.1 สภาพทางด้านสังคมสมัยกรุงสุโขทัย 
 สภาพทางด้านสังคมสมัยกรุงสุโขทัยมีลักษณะการ
แบ่งล าดับช้ันของสังคมไว้อย่างหลวม ๆ เพียงเพื่อจะให้มี
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในแต่ละสังคม
เท่านั้น ลักษณะทางสังคมสมัยกรุงสุโขทัยสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ [3] 
 2.1.1 กษัตริย์หรือผู้น า โดยกษัตริย์หรือผู้น าสมัยต้น
สุโขทัยนั้น แม้ว่าจะมีพระบรมเดชานุภาพ เช่น พ่อขุน
รามค าแหง ก็ยังไม่มีลักษณะกษัตริย์ ยังคงเป็นขุนหรือเจ้า
เมือง ใช้สรรพนามแทนตนว่า “กู” การด ารงฐานะเป็นไป
ตามความเชื่อแบบธรรมราชา คือ ต้องเป็นปราชญ์รู้ธรรม
เทศนาสั่งสอนประชาชนและอุปถัมภ์ศาสนา ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงกษัตริย์หรือผู้น ากับประชาชนมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันมาก ส่วนกษัตริย์หรือผู้น าหลังสมัยพ่อขุน
รามค าแหง เริ่มใช้วิธีการปกครองแบบมีแบบแผนมากขึ้น 
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับประชาชนห่างกัน
กว่าเดิม ส าหรับอ านาจของกษัตริย์สุโขทัย มาจาก 2 ทาง
ด้วยกันคือ ความเป็นนักรบ กล่าวคือ ทรงน าไพร่พล   
ออกรบด้วยพระองค์เอง และอีกทางหนึ่งเป็นกษัตริย์หรือ
ผู้น าตามความเช่ือแบบธรรมราชา เพื่อทรงไว้ซึ่งฐานะ
ความเป็นผู้น าของประชาชนในสังคมพุทธศาสนา โดยที่
อ านาจทั้ งสองทางนี้ ได้สนับสนุนให้สถานภาพของ  
กษัตริย์สุโขทัยราชวงศ์พระร่วงมั่นคงมากข้ึนโดยล าดับ  
 2.1.2 สงฆ์ พุทธศาสนา สถานภาพของกษัตริย์ และ
สังคมสมัยสุโขทัยมีความเกี่ยวพันธ์กันมาก สัญลักษณ์ของ
ศาสนาในสังคมแสดงออกทางวัดและสงฆ์ เป็นแหล่ง     
ซึ่งคนไม่ว่าฐานะใดเข้ามาเคารพพระศาสนาและฟังค าสั่ง
สอนของสงฆ์ได้ทัดเทียมกัน โดยสงฆ์จะท าหน้าที่เป็นคน
กลางในการเชื่อมกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
 2.1.3 ขุนนางข้าราชการ เป็นกลุ่มที่ อยู่ ระหว่าง
กษัตริย์กับประชาชน  
 2.1.4 ประชาชน ในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็น
ข้าราชการ พระราชวงศ์ และฝ่ายปกครอง โดยประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะไพร่ แรงงานกลุ่มคนซึ่งอยู่ต่ าสุดใน
ชนช้ันนี้คือ ข้าทาส   
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 จากโครงสร้างของชนช้ันหรือการจัดล าดับกลุ่มต่าง ๆ 
ของสังคมในสมัยกรุงสุโขทัย หากกล่าวโดยย่อก็จะเห็นว่า
ประกอบไปด้วย 2 ช้ันชนใหญ่  ๆ คือชนช้ันปกครอง 
ประกอบด้วย กษัตริย์หรือผู้ น า  สงฆ์  และขุนนาง
ข้าราชการ และอีกชนช้ันคือ ชนช้ันที่ถูกปกครอง ได้แก่ 
ประชาชนท่ัวไปนั่นเอง 
2.2 สภาพทางด้านเศรษฐกิจในสมัยกรุงสุโขทัย 
 พื้ น ฐานทางเศรษฐกิจในสมั ยกรุ งสุ โขทั ยอยู่ ที่
การเกษตรเป็นหลัก โดยมีการค้าและการท าเครื่องสังคม
โลกเป็นองค์ประกอบส าคัญ และจากการศึกษาของ
นักวิชาการหลายท่าน พบว่าเศรษฐกิจในสมัยกรุงสุโขทัย
มิได้มีความอุดมสมบูรณ์ เท่ากับในสมัยอยุธยา ทั้งนี้
เนื่ องมาจากสภาพภู มิ ศาสตร์  และท าเลที่ ตั้ งของ         
กรุ งสุ โขทั ย ไม่ เอื้ อต่ อการ เพาะปลู กและการเป็ น
ศูนย์การค้า [4] ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ด้วยระบบการเกษตรแบบพึ่ งพาธรรมชาติ  โดยการ
เพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าและที่ราบ
เชิงเขา เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน ส าหรับพืช
ที่นิยมปลูกกันมากได้แก่ ข้าว รองลงมาคือ มะม่วง 
มะพร้าว มะขาม ขนุน หมากพลู พืชไร่ และผลไม้อื่น ๆ 
โด ยที่ เน้ น ก ารบ ริ โภ ค ภ าย ใน อ าณ าจั ก ร เท่ านั้ น 
นอกจากนั้น ในสมัยสุโขทัยก็ยังมีการสร้างเขื่อนดินหรือ
ท านบกักเก็บน้ าเพื่อใช้ประโยชน์ทางชลประทานซึ่งศิลาจารึก
เรียกว่า “สรีดภงส์” หรือ “ท านบพระร่วง” ซึ่งสร้างอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสุโขทัย ส าหรับ
การค้าสมัยสุโขทัยมีอยู่ 2 ลักษณะคือ การค้าระหว่าง
เมืองต่าง ๆ ภายในอาณาจักร และการค้าระหว่าง
ประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียง ลักษณะการค้าด าเนิน  
ไปโดยเสรี หรือกล่าวได้ว่า สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ดังข้อความในศิลาจารึก  
หลักท่ี 2 "…ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใคร
จักใคร่ค้าเงินค้า ทองค้า" นอกจากนั้น ในสมัยนี้มีการ
ด าเนินนโยบายปลอดภาษีในการค้าขาย ดังข้อความที่
ป รากฏ ใน ศิ ล าจารึ กห ลั กที่  2 ว่ า  "เมื่ อ ช่ั วพ่ อขุ น
รามค าแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี...เจ้าเมืองบ่เอาจังกอบในไพร่
ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย..." หมายความว่า      
ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงเป็นสมัยปลอดภาษีในการ
ค้าขาย 
 
 

2.3 สภาพทางด้านการเมืองการปกครองในสมัย      
กรุงสุโขทัย 
 หากพิจาณาในด้านการเมืองการปกครองแล้วก็จะ
พบว่า การเมืองการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัยมีลักษณะ
เด่นท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ 
 2.3.1 การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร เป็นรูปแบบ
การปกครองที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในสมัยกรุงสุโขทัย
ตอนต้น กล่าวคือ ตั้งแต่ในรัชสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
จนถึงรัชสมัยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช รูปแบบการ
ปกครองดังกล่าวเป็นรูปแบบที่อาศัยการปกครองแบบ
ครอบครัว โดยขยายการปกครองบ้ าน เมื องแบบ
ครอบครัวใหญ่คือ มีลักษณะพ่อปกครองลูก กษัตริย์
เปรียบเสมือนพ่อของครอบครัวใหญ่ ซึ่งเรียกว่า “พ่อขุน” 
นัยส าคัญของการปกครองเยี่ยงนี้คือ พ่อจะให้ความ
เมตตาต่อลูกซึ่ งเป็นประชาชนให้มีความสุข ดั งนั้น             
จึ งมี ความใกล้ ชิดกันมากกว่ าระบบที่ กษั ตริย์ เป็ น       
สมมติเทพ [5] อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ปกครองในสมัย 
สุ โขทั ย  มี ค วามสั มพั นธ์ ใกล้ ชิ ดกั บประชาชนนั้ น        
เนื่องด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการคือ ประการแรก 
ลักษณ ะสั งคมสุ โขทัยยั งเรียบ ง่ายไม่ สลับซับซ้อน      
เพราะจ านวนประชากรไม่มากนัก จึงเป็นสังคมเล็ก ๆ      
ที่ ป ระกอบด้ วยประชาชนมีความสัมพันธ์กันทาง
ครอบครัวและเครือญาติ และประการที่สอง ผู้ปกครอง    
มีฐานะมิได้แตกต่างจากประชาชนมากนัก จึงอ านวยให้
เกิดรูปแบบการปกครองแบบพ่อกับลูก  กล่ าวคื อ 
พระมหากษัตริย์เปรียบได้กับหัวหน้าครอบครัวหรือบิดา
ในครอบครัว กษัตริย์ของสมัยสุโขทัยตอนต้นจึงมักเรียก
พระองค์ว่า “กู” และใช้พระนามว่า “พ่อขุน” เช่น        
พ่อขุนศรีอินทราทิ ตย์  พ่ อขุนรามค าแหง เป็ นต้น           
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับ
ประชาชนที่แฝงด้วยลักษณะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน 
(บางท่านเรียกการปกครองนี้ว่า การปกครองแบบพ่อขุน) 
[6] 
 อย่างไรก็ตาม การที่พ่อขุนรามค าแหงให้ประชาชน
เข้ า เฝ้ าอย่ างใกล้ ชิด  เพื่ อพิ จารณ าความทุกข์ของ         
ทวยราษฎร์และเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการตามที่เราได้
ทราบจากศิลาจารึกนั้น คงกระท าได้ในแวดวงแคบ ๆ 
และเฉพาะรัฐเล็ก ๆ แต่หลังจากสามรัชกาลไปแล้ว ระบบ
ดังกล่าวนี้ก็คลายความเข้มข้นลง เพราะอิทธิพลของ    
ลัทธิเทวสิทธิ์จากขอมซึ่งปรากฏในศิลาจารึกหลกัต่อ ๆ ไป 
ผู้ปกครองเปลี่ยนจากพ่อขุนเป็นพญาไป [5] 
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 2.3.2 การปกครองแบบธรรมราชา ฐานะขององค์
พระมหากษัตริย์หลังรัชกาลพ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มบ้ าง ค าน าหน้ าพระนาม
เปลี่ยนเป็น พญา เช่น  พญาเลอไท พญาง่ัวน าถม 
นั บ ตั้ ง แ ต่ ส มั ย พ ร ะ ม ห าธ ร ร ม ร าช า ที่  1 จ น ถึ ง              
พระมหาธรรมราชาที่ 4 เน้นความเป็นธรรมราชามากขึ้น  
ค าน าหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
ขึ้นต้นว่า “พระมหาธรรมราชา” พระมหาธรรมราชาที่ 1 
เป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัยแบบธรรม
ราชา การปกครองที่อาศัยหลักพระพุทธศาสนานี้ เรียกว่า 
“การปกครองแบบธรรมราชา” พระมหากษัตริย์แบบ
ธรรมราชาต้องทรงอยู่ ในทศพิธราชธรรม ความจริง
แนวความคิดเรื่องธรรมราชานี้มีแทรกอยู่ทั่วไปในนโยบาย
ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ งอ า ณ า จั ก ร ต่ า ง  ๆ  ที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งอาณาจักรสุโขทัยก่อนรัชสมัย
พระมหาธรรมราชาที่ 1 ด้วย แต่นับได้ว่าพระมหาธรรม
ราชาที่ 1 ทรงน าแนวความคิดเรื่องธรรมราชามาปฏิบัติ
ให้เป็นระบบอย่างจริงจัง [1] 
 อาจกล่าวได้ว่า การที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรง
น าแนวความคิดเรื่องธรรมราชามาใช้ในการปกครอง
บ้านเมืองนั้น ก็ เพราะต้องการน าพาประชาชนของ
พระองค์ข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
ซึ่งเป็นแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับองค์
พระมหากษัตริย์จากฐานะของมหาชนสมบัติเป็นฐานะ
ของพระโพธิสัตว์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน 
 
3. โครงสร้างการบริหารราชการในสมัยกรุง
สุโขทัย 
 การจัดระเบียบบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น 
พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นผู้ปกครองอาณาจักรด้วย
พระองค์เอง โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปกครองต่างพระเนตรพระ
กรรณ และรับผิดชอบโดยตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์ ใน
การจัดระเบียบการปกครอง เนื่องจากสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชได้มีการขยายอาณาเขตออกไปอย่าง
กว้างขวาง โดยรวมเอาหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าไว้ในการ
ปกครองด้วย ท าให้เป็นการยากที่พระมหากษัตริย์จะทรง
ท าก ารป ก ค รอ งหั ว เมื อ งต่ า ง  ๆ  ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง              

จึงจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบการปกครอง โดยแปลง
ลักษณะเมืองออกเป็นช้ัน ๆ ดังนี้ [7] 
 3.1 การบริหารราชการส่วนกลาง มีเมืองสุโขทัยเป็น    
ราชธานี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองโดยตรง 
นับเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศที่มีอ านาจ
ครอบคลุมไปถึงเมืองอุปราช เมืองลูกหลวง และเมืองหน้า
ด่านต่าง ๆ 
 3.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือการ
ปกครองหัวเมืองต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ 
 3.2.1 เมืองลูกหลวง เมืองลูกหลวงนี้  บางทีก็
เรียกว่าเมืองอุปราชหรือเมืองหน้าด่าน โดยถือเอา
ต าแหน่งของเจ้าผู้ปกครองเมืองนั้น ๆ เป็นส าคัญ เมืองใด
ที่ผู้ปกครองเป็นอุปราช ซึ่งราชเป็นพระราชโอรสของ
พระมหากษัตริย์ที่ปกครองกรุงสุโขทัย หรืออาจเป็นพระ
เชษฐาหรือ พระอนุชาก็ได้ เรียกว่า เมืองอุปราช ส าหรับ
เมืองที่ผู้ปกครองเป็นพระราชโอรสหรือเครือญาติแต่ไม่ได้
เป็นอุปราช เรียกว่า เมืองลูกหลวง เมืองที่ผู้ปกครองเป็น     
เจ้าเมืองเดิมหรือเกี่ยวดองด้านอภิเษกสมรสกับกษัตริย์
ของกรุงสุโขทัย เรียกว่า เมืองหน้าด่าน ซึ่งเป็นเมืองสะสม
เสบียงอาหารและก าลังผู้คนไว้ส าหรับป้องกันเมืองหลวง 
เมืองลูกหลวงเหล่านี้อยู่ห่างจากราชธานีเฉลี่ยประมาณ 
50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทัพในสมัยนั้นประมาณ    
2 วัน เมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุโขทัยที่ปรากฏแน่ชัด
มี 4 เมือง คือ 
 ทิศเหนือ ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลยั (สวรรคโลก) 
 ทิศใต้ ได้แก่ เมืองสระหลวง (พิจิตร) 
 ทิศตะวันออก ได้แก่ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) 
 ทิศตะวันตก ได้แก่ เมืองนครชุมหรือชากังราว 
(ก าแพงเพชร) 
 3.2.2 เมืองท้าวพระยามหานคร เป็นเมืองใหญ่ ๆ 
ที่อยู่ห่างไกลจากกรุงสุโขทัยและอยู่รอบนอกของเมือง
ลูกหลวง บางเมืองมีเจ้าปกครองเป็นเช้ือสายของเจ้าเมือง
เดิม บางเมืองผู้ปกครองทางกรุงสุโขทัยก็จะทรงแต่งตั้ง
เจ้านาย เช้ือพระวงศ์ และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ที่ทรงวาง
พระราชหฤทัยไปปกครองต่างพระเนตรพระกรรณ เมือง
ท้าวพระยามหานครเหล่านี้จะมีเมืองเล็ก  ๆ ที่อยู่ ใน
บริเวณใกล้เคียงอยู่ในการปกครองมากบ้าง น้อยบ้าง ใน
กรณีที่เกิดศึกสงครามจะมีการรวบรวมราษฎรในแต่ละ
เมือง ไปช่วยราชธานีในการรบ ส าหรับเมืองท้าวพระยาม
หานครนี้ถือเป็นหัวเมืองช้ันนอก เมืองท้าวพระยามหา
นครในสมัยสุโขทัยมีอยู่หลายเมือง ได้แก่ นครสวรรค์ 
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เชียงทอง บางพาน บางฉลอง ชัยนาท กาญจนบุรี ชุมพร 
ปราณบุรี กุยบุรี เป็นต้น 
 3.2.3 เมืองประเทศราช เป็นเมืองที่อยู่นอกพระ
ราชอาณาจักร เมืองเหล่านี้มักจะมิได้รับการยอมรับ
อ านาจของกรุงสุโขทัยอย่างจริงใจ เพียงแต่ยอมเข้ามา
สวามิภักดิ์  เนื่องจากแพ้สงครามหรือเกรงพระบรม         
เดชานุภาพ โดยปกติทางกรุงสุโขทัยจะปล่อยให้หัวเมือง
ประเทศราชท าการปกครองกันเองโดยอิสระ แต่จะต้อง
ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายเป็นรายปี หรือเมื่อเกิด
ศึกสงครามขึ้น หัวเมืองเหล่านี้จะต้องส่งกองทัพและ
เสบียงอาหารมาช่วย โดยต่างมีพันธะที่ต้องช่วยเหลือกัน
และกัน เมืองประเทศราชในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชมีหลายเมือง ได้แก่  เมื องแพร่  เมื องน่ าน        
เมืองนครศรีธรรมราช เมืองมะละกา เมืองยะโฮร์ เมืองเช่า 
เมืองเวียงจันทน์ เมืองเวียงค า เป็นต้น 
 ในส่วนการปกครองในแตล่ะเมืองนั้นมักจะมีการ
จัดแบ่งออกเป็น 3 หน่วยคือ [5]  
 1.หมู่บ้าน ประกอบด้วยจ านวนหลังคาเรือน
จ านวนหนึ่ง อยู่กันเป็นหย่อม ๆ มักจะมีความสัมพันธ์กัน
ทางสายโลหิต มีหัวหน้าปกครอง 
 2.ต าบล คือ หน่วยที่ ใหญ่กว่าหมู่บ้าน โดยการ
รวมกันของหลาย ๆ หมู่บ้าน มีหัวหน้าปกครอง 
 3.เมือง หรือบางครั้งก็เรียกช่ืออื่นคือ แขวง ซึ่ง
เป็นการจับกลุ่มหรือรวมกลุ่มของหน่วยที่สอง เมืองจะ
เป็นที่อยู่ของเจ้าเมือง และจะเป็นศูนย์ของการปกครอง
บริหาร 
 

 
รูปที่ 1 แผนผังแสดงการปกครองหัวเมืองในสมัยสุโขทัย 
ที่มา: ทินพันธุ์ นาคะตะ [7] 
 

 หากวิเคราะห์วิธีแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการใน
สมัยกรุงสุโขทัยที่จัดให้มีเมืองลูกหลวงรายล้อมราชธานี
สุโขทัยนั้น จะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะเหมือนก าแพงช้ัน 3 
ช้ันคือ เมืองลูกหลวงเปรียบเสมือนกับก าแพงช้ันที่  1 
เมืองท้าวพระยามหานครเป็นเสมือนก าแพงช้ันที่  2      
และ เมื องประ เทศราชเป็ น เสมื อนก าแพงช้ันที่  3           
ซึ่งรูปแบบการจัดแบ่งเขตการปกครองเช่นนี้คงใช้สืบต่อ
กันมาจนถึงในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
แห่งกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะได้มีการจัดระเบียบราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคใหม่ขึ้นมา และได้มีการยกเลิกเมือง
ลูกหลวงไปในทีสุ่ด 
 
4. หลักการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย 
 ในสมัยกรุงสุ โขทัยมีหลักการใช้อ านาจบริหาร 
นโยบายการบริหารราชการ หลักการบริหารราชการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ดังน้ี  
4.1 หลักการใช้อ านาจบริหารในสมัยกรุงสุโขทัย การใช้
อ านาจในการบริหารราชการสมัยกรุงสุโขทัย แบ่งออก
ได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ คือ   
 4.1.1 หลักการรวมอ านาจการบริหาร เป็นการใช้
อ านาจในการบริหารราชการแบบรวมอ านาจไว้ที่พ่อขุน
หรือพระมหากษัตริย์ซึ่งจะมีอ านาจในการปกครองอย่าง
เด็จขาดทั้งมวลทั้งด้านพลเรือนและทหาร แต่ก็ทรงใช้
อ านาจอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
โดยมีข้าราชการหรือลูกขุนทั้งปวงด าเนินการต่างประ
เนตรพระกรรณทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หลักการนี้
ปรากฏใช้ในการบริหารราชธานี และยังรวมไปถึงเมือง
อุปราช เมืองลูกหลวง และเมืองหน้าด่านต่าง ๆ  
 4.1.2 หลักการแบ่งอ านาจการบริหาร เป็นการใช้
อ านาจในการบริหารราชการแบบที่ส่วนกลางแบ่งอ านาจ
การตัดสินใจไปให้หัวเมืองต่าง ๆ ด าเนินการในบางเรื่อง 
โดยมีอ านาจในการบริหารงานเอง มีอ านาจทั้งทางด้าน
ทหารและพลเรือน อีกทั้งยังสามารถออกข้อบังคับ และ
ระเบียบต่าง ๆ บังคับใช้ภายในเมืองของตนเองโดยที่ไม่
ต้องขออนุญาตจากเมืองหลวง หลักการนี้ปรากฏใช้ใน
การบริหารเมืองท้าวพระยามหานคร และเมืองประเทศ
ราช 
 อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ในสมัยสุโขทัยนั้นยังไม่มีการ
กระจายอ านาจการบริหารเกิดขึ้น เกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว รสคนธน์ รัตนเสริมพงศ์ [8] ได้ให้ความเห็นที่
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น่าสนใจว่า พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัยมิได้มีพระ
บรมราโชบายท่ีจะกระจายอ านาจการบรหิารบ้านเมอืงแต่
ประการใด การที่ต้องทรงปล่อยให้เจ้าเมืองมีอ านาจการ
บริหารจัดการในเมืองช้ันนอกนั้น เป็นเพราะการรวมตัว
กันของเมืองต่าง ๆ ในอาณาจักรสุโขทัยยังไม่แน่นเฟ้น 
อ านาจปกครองของสุโขทัยแข็งแกร่งอยู่เฉพาะในส่วนของ
ราชธานีและเมืองช้ันใน ส่วนเมืองช้ันนอก และเมือง
ประเทศราชรวมกันเข้ากับอาณาจักรอย่างหลวม ๆ ทาง
สุโขทัยไม่มีบทบาทในการจัดการบริหารเมืองเหล่านี้ 
เนื่องจากไม่มีอ านาจเพียงพอท่ีจะรวมอ านาจไว้ท้ังหมด 
4.2 นโยบายการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย 
 ในสมัยกรุงสุโขทัยการบริหารบ้านเมืองมุ่งเน้นการ
ปกป้องอาณาเขตและเพื่อให้เกิดความมั่นคงเป็นปึกแผ่น
ของราชอาณาจักรและประชาชนมีความสามัคคีอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข พระมหากษัตริย์จึงใช้นโยบาย
ด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารบ้านเมืองมีดังนี้ [4] 
 4.2.1 การใช้ประโยชน์จากลัทธิวิญญาณนิยม หรือ
การนับถือผี การนับถือผีนี้เป็นลักษณะทั่วไปของสังคม
แรกเริ่มที่วิวัฒนาการของอารายธรรมไม่ซับซ้อน การนับ
ถือผีเป็นความเช่ือของคนไทยแต่โบราณทุกเมืองต่างมีผี
ประจ าเมืองของตนเอง และผีนี้ก็เป็นความเช่ือร่วมกันที่
จะท าให้ประชาชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้ง
ท าให้ผู้ปกครองอยู่ในทศพิธราชธรรมมากข้ึน ในสมัยกรุง
สุโขทัยได้ใช้ประโยชน์จากลัทธินี้อย่างมากในการบริหาร
บ้านเมือง ดังปรากฏข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 
ว่า “เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้...มีน้ าโคก มีพระขพุง ผี
เทพดาในเขาอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใด
ถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ว ไหว้ดีพลีถูกเมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผี
ไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขาอันนั้นคุ้มบ่เกรง เมืองนี้หาย” 
 4.2.2 การใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยในการ
ปกครอง พระพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอน
และเผยแพร่ค าสอนไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง 
สามารถสร้างความเช่ือร่วมกันในหมู่ประชาชนได้เป็น
อย่ างดี  และยั งเป็ น เห ตุ ผ ลม ากกว่ าการนั บถื อผี 
พระมหากษัตริย์ที่ครองอาณาจักรสุโขทัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นเครื่องช่วยใน
การปกครอง จึงสนับสนุนบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่าง
เต็มที่ สิ่งก่อสร้างทางศาสนาในสมัยสุโขทัยจึงปรากฏใน
รู ป ข อ ง วั ด ว า อ า ร า ม  เจ ดี ย์  ห รื อ ป ร า ง ค์ ท า ง
พระพุทธศาสนา วัดได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
เป็นที่รวมของประชาชน ขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ก็

ได้ประโยชน์จากการที่ประชาชนตั้งหลักแหล่งอยู่เป็นที่
เป็นทางและสามารถควบคุมได้โดยผ่านองค์การของ
พระพุทธศาสนาคือ คณะสงฆ์ ซึ่งมีองค์การเป็นล าดับขั้น
ควบคุมกันตั้งแต่เมืองหลวง ซึ่งมีสังฆราชเรื่อยลงไปจนถึง
เจ้าอาวาสในวัดเล็กๆ ตามต าบลและหมู่บ้านต่าง ๆ  
 4.2.3 การใช้หลักธรรมราชาเป็นเครื่องช่วยในการ
ปกครอง ตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นต้นมา 
ได้มีการน าเอาหลักการธรรมราชามาเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการปกครอง หลักธรรมราชาเน้นกิจกรรมที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การสร้างพระพุทธบาท        
และการสร้างศาสนสถานตามเมืองต่าง ๆ แล้วชักชวน
ประชาชนให้เลื่อมใสศรัทธา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้
หลักการไม่เบียดเบียนและท าข้อตกลงต่าง ๆ โดยสันติวิธี 
(กรณีพระมหาธรรมราชาลิไทยเจรจาขอเมืองชัยนาทคืน
จากกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา แทนที่จะใช้อ านาจแย่ง
เมืองคืน)  
 4.2.4 นโยบายเอาใจใส่ต่อหัวเมืองต่าง ๆ นโยบายนี้
ใช้มากในสมัยพ่อขุนรามค าแหง ดังปรากฏในข้อความ
หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า “ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมือง
นั้นชอบด้วยธรรมทุกคน” จากการให้ความยุติธรรมเสมอ
ภาค และการให้ความช่วยเหลือ “สร้างบ้านแปงเมือง” 
ท าให้หั วเมื องต่ าง ๆ  ยินยอมสวามิภั กดิ์ ต่ อพ่อขุน
รามค าแหงและได้ลดปัญหาความขัดแย้งทางด้าน
การเมืองลง 
 4.2.5 นโยบายการสร้างเมืองหน้าด่านให้มั่ นคง
แข็งแรง เพื่อช่วยในการป้องกันเมืองหลวง และเพื่อเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับหัวเมืองต่าง ๆ การปรับปรุง
การคมนาคมนับว่ามีส่วนส าคัญยิ่ง มีการสร้างถนน      
พระร่วงที่ เช่ือมเมืองต่อเมืองท าให้ เกิดความสะดวก        
ในการติดต่อ ควบคุม และอาจมีประโยชน์ในการขยาย
พระราชอาณาเขตด้วย 
4.3 หลักการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย 
 หลักการบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัยตามที่
ปรากฏในหลักศิลาจารึก ซึ่ง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เห็นว่า
เป็นหลักการของระบอบประชาธิปไตยนั้นมีดังนี้ [9] 
 4.3.1 หลักเสมอภาค ปรากฏตามหลักศิลาจารึก
ว่า “ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้นชอบด้วยธรรมทุก
คน” เป็นการยืนยันว่าประชาชนทุกคนมีความเสมอภาค
ที่จะได้รับการ “ปลูกเลี้ยง” (อุปการะ บ าบัดทุกข์) 



ARU Research Journal, Vol.3, No.3, September 2016                                                                                         61 
 

 4.3.2 หลักเสรีภาพ ปรากฏตามหลักศิลาจารึกว่า
กรุงสุโขทัยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนไว้หลายประการ 
เช่น 
 1) สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดั ง
ปรากฏความในหลักศิลาจารึกว่า “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า 
ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า” ซึ่ง
ยืนยันว่าให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการท าการค้าขาย 
 2) สิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน ปรากฏความตาม
หลักศิลาจารึกว่า “สร้างป่าหมาก ป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุก
หนแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ 
หมวกม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ 
ใครสร้างได้ ไว้แก่มัน” ซึ่ งยืนยันว่าประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพในทรัพย์สิน ใครสร้างสวนผลไม้ใบอันใดไว้ก็เป็น
กรรมสิทธิ์ของคนนั้น นอกจากนั้นยังรองรับให้ทรัพย์สิน
ของเจ้ามรดกท่ีตายไปตกทอดแก่ทายาทอีกด้วย 
 4.3.3 หลักภราดรภาพ คือ การให้ความช่วยเหลือ
กันฉันพี่น้องโดยช่วยสงเคราะห์ให้พ้นจากความทุกข์ 
ความยากไร้ ความเจ็บไข้ได้ป่วย การไร้ทางท ามาหากิน
เพื่อด ารงชีพ เป็นต้น การบริหารราชการสมัยกรุงสุโขทัย
ก็ยึดหลักการนี ้
4.4 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการบริหารราชการในสมัย
กรุงสุโขทัย 
 สังคมสุโขทัยมีระเบียบแบบแผนและระเบียบแบบ
แผนส่วนใหญ่ได้รับมาพร้อมกับพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามา คติความเช่ือตามแบบ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก็ได้แพร่เข้ามาด้วย ซึ่งนอกจาก
พิธีกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น 
ธรรมศาสตร์รวมอยู่ด้วย สมัยกรุงสุโขทัยได้มีการตรา
กฎหมายในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม กฎหมายที่ตราขึ้นใช้ในสมัย
กรุงสุโขทัยนั้นมีลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายอาญาว่า
ด้วยลักษณะโจร กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดคีวาม และกฎหมาย
ว่าด้วยการถวายฎีกา เป็นต้น โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วย
การถวายฎีกา ท่ีพระมหากษัตริย์เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้ากราบบังคมทูลร้องทุกข์หรือร้องฎีกาต่อองค์
พระประมุขได้ทุกเมื่อโดยสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้บริเวณ
ประตูวัง ดังข้อความตอนหนึ่งในหลักศิลาจารึกสุโขทัย
หลักท่ี 1 ว่า  
 “...ในปากประตูมีกะดิ่ง (ของเดิม) อันณึ่ง (ของเดิม) 
แขวนไว้หั้น (ของเดิม) ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง 

มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึง เจ้าถึงขุนบ่ไร้ 
ไปสั่นกะดิ่ง (ของเดิม) อันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค าแหง 
เจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือ (ของเดิม) ถามสวนความแก่มัน
ด้วยชื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม...”  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กฎหมายในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นมีข้อสังเกตอันเป็นจุดเด่น
หลายประการ เช่น ไม่เก็บภาษีสินค้าต่างๆ ระหว่างทาง
คือ ห้ามเก็บภาษีผ่านด่านตามเส้นทางต่างๆ ภายในประเทศ 
ให้เสรีภาพในการประกอบอาชีพทางการค้าอย่างเต็มที่ 
อนุญาตให้ราษฎรท าการค้าโดยเสรี[1] 
  
5. บทสรุป 
 สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีการจัดโครงสร้างและ
หลักการบริหารราชการไทยภายในอาณาจักรที่มีลักษณะ
ค่อนข้างจะชัดเจนคือ มีการจัดโครงสร้างการบริหาร
ราชการที่แบ่งออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลางที่มี
เมืองสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นศูนย์กลางอ านาจทางการ
ปกครอง และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือการ
ปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ที่มีการจัดแบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ 
เมืองลูกหลวง เมืองท้าวพระยามหานคร และเมือง
ประเทศราช นอกจากนี้ ในสมัยกรุงสุโขทัยมีหลักการใช้
อ านาจบริหารในลักษณะของการรวมอ านาจการบริหาร 
และการแบ่งอ านาจการบริหารเป็นส าคัญ ส่วนการ
กระจายอ านาจการบริหารไม่พบในสมัยนี้  
 การบริหารราชการมีนโยบายหลักการบริหารที่ส าคัญ
ได้แก่  การใช้หลักธรรมราชาเป็นเครื่องช่วยในการ
ปกครอง นโยบายเอาใจใส่ต่อหัวเมืองต่าง ๆ และนโยบาย
การสร้างเมืองหน้าด่านให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อช่วยในการ
ป้องกันเมืองหลวง การบริหารราชการเน้นหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตยได้แก่ หลักเสมอภาค หลักเสรีภาพ 
และหลักภราดรภาพ ยิ่งกว่านั้น ยังมีการใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรับการบริหารราชการ ได้แก่ กฎหมายว่า
ด้วยการถวายฎีกาที่พระมหากษัตริย์ เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้ากราบบังคมทูลร้องทุกข์หรือร้อง
ฎีกาต่อองค์พระประมุขได้ทุกเมื่อโดยสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้
บริเวณประตูวัง ไม่เก็บภาษีสินค้าต่าง ๆ ระหว่างทาง 
รวมถึงการให้เสรีภาพในการประกอบอาชีพทางการค้า
อย่างเต็มที่ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่รัฐประศาสนศาสตร์แบบดั่ง
เดิมจนถึงการบริหารปกครอง (Governance) โดยให้ความสนใจในระดับท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์แบบดั่งเดิมไม่
สามารถปรับตัวไม่ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ ส่งผลให้การบริหารราชการขาดความยืดหยุ่นจนไม่สามารถสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ ซึ่งแนวคิดการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ให้ความใส่ใจประชาชน
เสมือนลูกค้าผู้รับบริการ ค านึงถึงความพึงพอใจของประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันให้เกิดผลก าไร ต่อมาแนว
การจัดบริการสาธารณะได้เข้ามาแทนท่ี โดยปรับมุมมองจาก“ลูกค้า” เป็น "พลเมือง" ผู้ซึ่งตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าท่ีที่ประชาชนต้องกระท าต่อสังคม ซึ่งเป็นฐานคิดส าคัญของการบริหารปกครอง โดยลดบทบาทของภาครัฐลงให้ภาค
ประชาชนเป็นตัวแสดงหลัก (Active Actor) ภาครัฐเป็นเพียงผู้อ านวย (Facilitator) เพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทยเป็นหน่วยงานทางปกครอง ท่ีเหมาะสมในการจัดรูปแบบตามแนวคิดการบริหารปกครอง  
ค าส าคัญ: การบริหารปกครอง, การปกครองท้องถิ่น, รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

Abstract 
 The objective of this article is to demonstrate the idea of Public administration for 
describing from the Traditional public administration (TPA) to governance, particularly in local 
government level. Generally, it has been known that TPA is out of date. It cannot use in the current 
situation due to the streaming developments of globalization. As a result, the bureaucracy is sluggish, 
leading to the lack of competitive advantages. The New Public Administration (NPA) and New Public 
Management (NPM) are one of the interesting keys to come across this problem that they interested 
in the services and satisfactions of people.  In addition, it can gain the profit from these ways. Then 
the next as New Public Service (NPS) is used instead of both former concepts. It changes the 
viewpoints for treating people from "clients" to "citizen". The actual meaning of citizen is defined as a 
person who has the rights, freedoms and duties to achieve for contributing to the society. This idea is 
the important basis for creating the concept of governance that focuses the main action of people 
sector as active actor and public sector as facilitator. The public sector will perform in collaboration. 
Moreover, the acting as facilitator will provide deliberative democracy to community. Therefore, Thai 
local governance is the appropriate section for using the concept of governance.  
Keyword: Governance, Local Government, Public Administration   
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1. รั ฐ ป ร ะศ า ส น ศ า ส ต ร์ แ บ บ ดั่ ง เดิ ม  (The 
Traditional Public Administration: TPA) 
 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบดั่งเดิมด าเนินต่อไป
และได้รับการประยุกต์ใช้มาโดยตลอด ซึ่งสภาพความเป็นจริง
กับหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมีข้อกังขา
หรือข้อย้อนแย้งกันหลายประการอาทิ เช่น (1) การแยก
การเมืองออกจากการบริหาร [1] สามารถท าได้จริงหรือไม่ (2) 
การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ มุ่งผลที่ผลผลิตโดยขาดความ
สนใจในความเป็นมนุษย์ (3) หลักการบริหารที่เป็นสากล
สามารถปรับใช้ได้จริงในทุกองค์กรหรือไม่ (4) ระบบราชการ
เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์แบบตามความคิดของ Max weber 
[2] จริงหรือไม่ เหล่านี้ล้วนเป็นค าถามที่มุ่งโจมตีรัฐประศาสน
ศาสตร์ แบบดั่งเดิมทั้งสิ้น ซึ่งก่อให้เกิดจากหลักการและ
สภาพความเป็นจริงที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือระบบราชการตาม
แนวคิดของ Max weber ท าให้ เกิดความล่ าช้าในการ
ปฏิบัติงาน (Red tape) เนื่องจากท างานตามค าสั่งของสาย
บังคับบัญชาและยึดกฎระเบียบมากจนเกินไป (Bureau 
pathology) [3] ท าให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความเบื่อ
หน่ายการท างานในระบบราชการ ที่ลดความเป็นปัจเจก
บุคคล (Depersonalization) อีกทั้งหลักการบริหารที่ เป็น
สากล (Universalism) ของ Gulick) [4] ซึ่งอ้างว่าเป็นหลักใน
การบริหารจัดการองค์การที่สามารถปรับใช้ได้ทั้งในประ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในความเป็นจริงที่
ปรากฏในประเทศต่าง ๆ นั้นไม่สามารถปรับใช้หลักการ
ดังกล่าวได้จริง เนื่องจากในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
ในหลายบริบทของ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
เป็นต้น 
 จากการเกิดความเป็นไม่ชัดเจนระหว่างแนวคิดและสภาพ
ความเป็นจริงดังกล่าว จึงท าให้รัฐประศาสนศาสตร์ต้องตกอยู่
ในยุควิกฤติแห่งกระบวนทัศน์ (Paradigm Crisis) [5] โดยมี
ความพยายามของเหล่านักวิชาการที่พยายามปรับระบบ
ราชการรูปแบบเดิมให้มีความสัมพันธ์กับสังคมและคนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประชุมวิชาการมินนาวบรูก 
(Minnowbrook Conference) จึ งถู กจั ดขึ้ น เพื่ อ เป็ นการ
ประชุมรวมกันของนักรัฐประศาสนศาสตร์ระดับโลก และจะ
จัดทุก ๆ 20 ปี ครั้งที่หนึ่งจัดเมื่อ ปี ค.ศ. 1968 ครั้งที่สองจัด
เมื่อปี ค.ศ. 1988 ซึ่งในการประชุมมินนาวบรูกทั้ง 2 ครั้ง  เริ่ม
มองว่าแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แบบดั่งเดิมอาจมิใช่แนวทาง
ที่ถูกต้องในการบริหารงานภาครัฐอีกต่อไป เหล่านักวิชาการ
ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง

สถานการณ์ ความวุ่นวายทางการเมืองที่ เกิดใน
ขณะนั้น เช่นผลจากการแพ้สงครามเวียดนามของ
สหรัฐอเมริกา หรือความไร้ประสิทธิภาพของระบบ
ราชการต่างการแก้ไขปัญหาสังคมในสหรัฐอเมริกา สิ่ง
เหล่านี้ท าให้นักวิชาการทั้งมุ่งให้  ความสนใจและ
ตระหนัก ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ จึงมี
ความเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการปฏิ รูประบบ
ราชการเสียใหม่ โดยปรับให้เกิดสิ่งใหม่ที่  เรียกว่า 
“รัฐ -ประศาสนศาสตร์แนวใหม่” (New public 
Administration: NPA) 
 Herbert Kaufman [6] ได้ อธิบ ายว่ าถึ งหลั ก
ส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ เป็นการให้
ความส าคัญกับหลัก 3 ประการคือ (1) การเป็น
ตัวแทน (Representativeness) (2) ความเป็นกลาง
ทางการเมือง (Political neutrality) และ (3) ภาวะ
ผู้น าทางการบริหาร (Executive leadership) โดย
เป็นมูลเหตุส าคัญในการกระจายอ านาจทางการ
บริหาร รวมทั้งการเปิดโอกาส ในการมีส่วนรวมของ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Camilla 
Stivers [7] ที่ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
รวมทั้งการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น โดย
เรียกทฤษฎีนี้ว่า “ทฤษฎีความตื่นตัวของพลเมือง” (A 
Theory of Active Citizenship) ที่ส่งเสริมให้ เกิด
ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจในชุมชน สร้างกระบวนทัศน์ความเป็นพลเมือง 
ซึ่ งต่อมาแนวคิดดั งกล่าวได้ รับการต่อยอดทาง
ความคิดการสนับสนุนการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Civic-Regarding Entrepreneurship) [8] ซึ่ งเป็น
ฐานคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคถัดไป 
 
2. จากรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ สู่การ
จั ดการภ าค รั ฐ แ น ว ให ม่  (New Public 
Management: NPM) แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
สาธารณะแนวใหม่ (New public service: 
NPS) 
 รัฐประศาสนศาสตร์ในยุคถัดมาได้ผนวกเอา
แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และแนวคิดการบริหาร
จัดการ (Managerialism) มาปรับใช้ในหน่วยงาน
ภาครั ฐ  เพื่ อ ให้ ทั นต่ อการปรับตั วของกระแส
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โลกาภิ วัฒ น์  (Globalization) ซึ่ งมี การปรับตั วทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ตามแนวคิด
ของ Hood [9]  ซึ่งได้ให้หลักในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ว่ามี ลักษณ ะเป็น (1) การบริหารแบบมืออาชีพ (2) มี
มาตรฐานในการวัดผลงานที่ชัดเจน (3) มีการควบคุมผลงาน
ให้มากยิ่งขึ้น (4) มีการกระจายส่วนราชการให้เป็นหน่วยงาน
ย่อยเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (5) การส่งเสริม
ให้มีการแข่งขันด้วยวิธีการจ้างเหมา (6) การจัดให้มีความ
ยืดหยุ่นในการจ้างงานและการให้ค่าตอบแทน และ (7) 
องค์กรควรส่งเสริมให้มีวินัยในการใช้จ่ายมากข้ึน         
 สิ่ ง เหล่ านี้ ท า ให้ เกิ ดกระแสการบริห ารที่ เรี ยกว่ า        
“การจัดการภาครัฐแนวใหม่”(New Public Management: 
NPM) ดังที่อัมพร ธ ารงลักษณ์ [8] ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า“การ
บริหาร (Administration)” มีความหมายกว้างและลึกซึ่งกว่า
ค าว่า  “การจัดการ (Management)”  เพราะเน้นการ
ควบคุม การบังคับบัญชา การสั่งการเพื่อสามารถคาดการณ์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ องค์การทางวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เช่น สมาคมอเมริกันเพื่อการบริหารรัฐกิจ 
( American Society for Public Administration: PAR) 
หรือ วารสารทางวิชาการด้านการบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration Review: PAR) ก็ปฏิเสธการใช้ค าว่า “การ
จัดการ (Management)” เช่นกัน ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะ
พบว่าเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือหลัก
ทางการบริหารธุรกิจ  โดยเน้นท าให้ เกิดผลก าไรสูงสุด 
(Maximize Profits) และมุ่งสร้างความพึ่งพอใจให้ประชาชน
ในฐานะ“ลูกค้า” ผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม แนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะเป็น
การลดบทบาทของประชาชนเป็นเพียงผู้รับบริการ โดยขาด
กระบวนการสร้างจิตส านึกในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญ ที่ได้ให้การคุ้มครองไว้ถึงความเท่าเทียมกัน
ในสังคม รวมทั้งสิทธิที่ถูกก าหนดในรูปแบบสวัสดิการสังคม 
(Social Welfare) ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก คนพิการ 
ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่ง Denhardt [10] ได้เสนอการ
ให้ความส าคัญกับพลเมือง (Citizen-first) โดยจัดให้เป็นแนว
ทางการบริหารใหม่ของการจัดการภาครัฐ ที่เรียกว่า “การ
บริการสาธารณะใหม่” (New public Service: NPS) อัน
ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 7 ประการ คือ 
 1. การให้บริการแกส่ังคมมากกว่าการเข้าไปก ากับดูแล 
(Serve, rather than steer) 

 2. ให้ความส าคัญกับผลประโยชนส์าธารณะให้
เป็นเป้าหมายหลัก (The public interest is the 
aim, not the be product) 
 3. มุ่งเน้นการคิดเชิงกลยุทธ์ และด าเนินแนวทาง
แบ บ ป ระชาธิ ป ไต ย  (Think Strategically, Act 
democratically) 
 4. ให้บริการแก่พลเมืองมิใช่ให้บริการกับลูกค้า 
(Serve Citizen, Not Customers) 
 5. ความตระหนักถึงความเป็นยากล าบากใน
ความสามารถในการตรวจสอบ (Accountability 
isn’t Simple) 
 6. สร้างคุณค่ากับประชาชน ไม่เฉพาะในด้าน
ผลิตผล (Value People, Not just Productivity) 
 7. สร้างคุณค่าความเป็นพลเมืองและการบริหาร
สาธารณะมากกว่าการเน้นผู้ประกอบกิจการ (Value 
Citizenship and Public Service above 
Entrepreneurship) 
 อาจจะกล่าวได้ว่าแนวคิดการบริการสาธารณะ
ใหม่ (NPS) เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
โดยให้ประชาชนเป็นผู้ดูแลทรัพยากรสาธารณะ 
(Stewards of Public Resources) รวมทั้ งมุ่ งเน้น 
บทบาทที่รัฐเป็นผู้อ านวยการให้เกิดเวทีการพุดคุย
แบบประชาธิปไตยในฐานพลเมือง (Facilitators to 
Citizenship and Democratic Dialogue) แ ล ะ
ปรับบทบาทของพลเมืองให้เป็นหุ้นส่วนหนึ่งของการ
จัดการในภาครั ฐ  สอดคล้อ งกับความคิดของ 
barzelay [11] ที่พบว่าระบบราชการถึงคราวต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) ซึ่ง
รวมถึ งการปรับมุมมองการให้ ความส าคัญกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วมสู่การให้ความส าคัญกับความ
เป็นพลเมืองซึ่งเป็นฐานคิดของการพัฒนาการบริหาร
การปกครอง (Governance) ในยุคถัดไป 
 
3. สู่การบริหารปกครอง (Governance) 
 ค าว่า “Governance”เป็นค าที่รู้จักและนิยมใช้
ในงานด้านการบริหารหรือวิชาการ ซึ่งปัจจุบันยังมิได้
มีการบัญญัติความหมายในภาษาไทยได้อย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม อัมพร ธ ารงลักษณ์  [8] ได้ใช้ค าว่า 
“การบริหารปกครอง” สอดคล้องกับ พัชรี สิโรรส 
[12] ซึ่งมีความเห็นว่ายังไม่มีข้อสรุปทางวิชาการที่
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ชัด เจน ในการแปลความหมายค าว่ า  “Governance” 
เนื่องจากมักจะสื่อความหมายไม่ครบถ้วน และมักเห็นค าว่า 
“Good Governance” ซึ่งแปลว่า “ธรรมภิบาล” อยู่เสมอ 
นอกจากนี้  นักวิชาการในโลกตะวันตกยังได้เสนอค าที่มี

ความหมายใกล้เคียงกับค าว่า "Governance" เช่น 
การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-
Private Partnership: PPP) เป็นต้น [9] 
 

 
ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบบริหารรัฐกิจแบบดั่งเดิมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบรหิารปกครอง 
 

ประเด็น บริหารรัฐกิจแบบด่ังเดิม  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารปกครอง 

ฐานทฤษฎี รัฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ 

ทฤษฏีทางเลือกสาธารณะ 
และการจัดการ 

 

ทฤษฏีการสร้างเครือข่าย 
และการจัดการสถาบัน 

ลักษณะของรัฐ รัฐเดี่ยว รัฐในก ากับดูแล รัฐแบบพหุนิยม 
 

ประเด็นที่สนใจ ระบบการเมือง ระบบการจัดการองค์กร การจัดการองค์กรภายใต้
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
จุดเน้น การออกแบบนโยบาย/ 

การน านโยบายไปปฏิบัต ิ
การจัดสรรทรัพยากร 
และผลการปฏิบัติงาน 

 

การเจรจาและต่อรอง 

กลไก 
การด าเนินการ 

จัดล าดับชั้นการบังคับ
บัญชา 

กลไกทางการตลาด การสร้างเครือข่ายและ
สัญญา 

 
ระบบการให้บริการ ระบบปิด ระบบเปดิ ระบบเปดิและระบบปิด 

 
การให้คุณคา่ ความเป็นสาธารณะ  การสร้างประสิทธิภาพ 

ในการแข่งขัน 
การกระจายอ านาจ 

และการแข่งขัน 
ปรับจาก: Osborne [13]  
 
 การบริหารการปกครองตามแนวคิดของ Osborne [13] 
ได้แบ่งแนวทางในการศึกษา ออกเป็น 5 แนวทางดังนี ้
 1. การบริหารปกครองเชิงการเมืองและสังคม (Socio – 
Political Governance) โดยให้ความส าคัญกับสถาบัน
ทางสังคม การก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งมิได้กระท าโดยรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการก าหนด
นโยบายจากภาคส่วนทางสังคม 
 2. การบริหารการปกครองเชิงบริหาร (Administrative 
Governance) มุ่งเน้นการศึกษาไปที่การประยุกต์ ใช้การ
จัดการแบบดั่งเดิม ให้มีความเหมาะสมกับการบริหารในยุค
ปัจจุบัน 

 3. การบริหารปกครองเชิงนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy Governance) ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันน าด้านนโยบายกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีผลต่อการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ 
 4. การบริหารปกครองเชิงเครือข่าย (Network 
Governance) ให้ ค วาม สน ใจ ใน การวิ เค ราะห์ 
เครือข่ าย  ในการจั ดบริการสาธารณ ะ ให้ กั บ
ประชาชน โดยฝ่ายรัฐไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง 
 5.การบริหารปกครองในรูปแบบการรับเหมาสัญญา 
(Contract Governance) คือความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับเอกชนในการว่าจ้างบริการสาธารณะให้กับ
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ประชาชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะ
นั้นด้วย 
 หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าแนวคิด Governance เป็น
การบริหารงานที่มีการพึ่งพาระหว่าง หน่วยงานหรือองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เพียงแต่ในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและหน่วย
ปกครองทางท้องถิ่นอีกด้วย โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเปิดโอกาสให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ และการเปิดพื้นที่ความร่วมมือใน
ประเด็นของนโยบายสาธารณะหรือปัญหาที่กระทบกระเทือน
ต่อชุมชนและสังคม [14]   
 นั บ ตั่ ง แ ต่ ปี  ค .ศ .  1990 ก า ร บ ริ ห า ร ป ก ค ร อ ง 
(Governance) เริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเช่ือ
ว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหา การบริหารงานภาครัฐ ซึ่งอดีต
หน่วยงานภาครัฐขาดการประสานงาน หรือบูรณการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้ง
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับภาครัฐในฐานะผู้แสดงหลัก (Active 
Actors) ในการจัดการบริการสาธารณะและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะสู่ประชาชนอย่างไรก็ตาม การบริหาร
ปกครองได้มุ่งให้เกิดความเช่ือมโยงหน่วยงานหรือการสร้าง
เครือข่ายการบริหารปกครอง (Network Governance) 
กล่าวคือการบริหารปกครองมองว่ารัฐไม่ใช่ผู้ริเริ่ม การจัดท า
บริการสาธารณะอีกต่อไป แต่เป็นภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการด้วยแนวคิดความร่วมมือในการบริหารปกครอง 
(Collaborative Governance) กล่าวคือ กระบวนการหรือ
โครงสร้าง ในการก าหนดนโยบายสาธารณะและการบริหาร
จัดการที่เกิดจากการรวมบุคลากรจากหลายภาคส่วน ท้ังจาก
หน่อยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณะ [15] ซึ่งหลักส าคัญของ
ความร่วมมือในการบริหารปกครอง มีดังต่อไปนี้ [16]   
 1. หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นหลักในการจัดประชุมหารือ 
 2. ผู้เข้ามามีส่วนร่วมต้องประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 3. การมีส่วนร่วมนั้นต้องเป็นระดับร่วมกันตันสินใจใน
กระบวนการด้านนโยบาย 
 4. เน้นการมีส่วนร่วมของการประชุมจากผู้ เข้าร่วม
ทั้งหมด 
 5. มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ข้อเสนอแบบฉันทา
มติ 

 6. ผลที่ได้จากการประชุมจะน าไปใช้ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติและจัดท าบริการสาธารณะ 
 นักวิชาการบางท่านใช้ค าอื่นที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันเช่น การก ากับดูแลกิจการข้ามเขตแดน
(Cross-Boundary Governance) ก า ร บ ริ ห า ร
ปกครองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ(Deliberative 
Democracy) ส าหรับในประเทศไทยองค์กรที่น า
แนวคิดการบริหารปกครองแบบมีส่วนร่วมไปใช้อาทิ 
เช่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง 
หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นต้น 
 
4. การบริหารปกครองสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ไทย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่าเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับท้องถิ่นที่มีความใกล้ เคียงชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุดทั้งนี้เพราะผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้
ที่มาจากพื้นท่ี ดังนั้นจึงสามารถรับรู้ปัญหาและเข้าใจ
ในบริบททางสั งคมวัฒนธรรม  และอัตลั กษณ์ 
(Identity) ของแต่ละท้องถิ่นได้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีความเข้าใจท้องถิ่นของตนเองดีกว่า 
หน่วยงานของรัฐในระดับอื่นๆ จนอาจกล่าวได้ว่า 
“การปกครองท้องถิ่นคือการวางตัวแก้ปัญหา (คนใน
ท้องถิ่น) ให้อยู่ใกล้กับปัญหา (พื้นที่ในท้องถิ่น) อย่าง
ใกล้กันท่ีสุด” 
 ส าหรับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น 
หากพิจารณาการศึกษาการบริหารปกครอง จะพบว่า
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นของไทยสามารถ
ด า เนิ น ก าร ใน รู ป แ บ บ ก ารบ ริ ห ารป ก ค รอ ง 
(Governance) ได้หลายวิธีการอาทิ (1) การบริหาร
ปกครองเชิงการเมืองและสังคม (Socio-Political 
Governance) เช่น การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากภาครัฐในการจัด
กิจกรรมทางนโยบาย เช่น การประชุมหารือร่วมกัน 
(2) การบริหารปกครองเชิงเครือข่าย (Network 
Governance) โดยสร้างเครือข่ายหรือคณะท างานใน
ระดับพื้นที่ เพื่อด าเนินกิจกรรมทางสังคมซึ่งภาครัฐ
ท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวย (Facilitator) และ (3) การ
บริหารปกครองในรูปแบบการรับ เหมาสัญญา 
(Contract Governance) เป็ นการจั ดท าบริการ
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สาธารณะโดยที่ภาครัฐจ้างเหมาบริการให้ เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการ ซึ่ งคล้ายคลึ งกับแนวคิดจ้างเหมาบริการ
ภายนอก (Out-Sourcing) ของภาคธุรกิจ 
 ปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
มากขึ้นดังปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานทางการ
ปกครองต้องให้ข้อมูลและจัดให้เกิดการประชุมหารือกับ
ประชาชน ในโครงการหรือนโยบายที่รัฐจะด าเนินการ ซึ่งหาก
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วน
ใหญ่มักเป็นการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาของท้องถิน่ 
ซึ่งช่วยท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมคือ 
ได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ ง
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
[17] อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับการ
พัฒนาท้องถิ่นมากยิ่ งขึ้น  ในรูปแบบของกระบวนการ
ประชาธิป ไตยสาน เสวนาหาทางออก  (Deliberative 
Democracy) โดยอาศัยหลักเหตุผลมาปรึกษาหารือกันและ
ท าการตัดสินใจในเรื่องสาธารณะด้วยความชอบธรรม [18] 
ซึ่งช่องทางกามีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนอกเหนือจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น [19] เช่น  
(1) การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (2) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อบัญญัติให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาและ 
(4) ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหากเห็นว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
 
5. บทสรุป  
 การจัดการภาครัฐมีพัฒนาการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  แนวคิดการ
บริการปกครอง (Governance) จึ งเป็นแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สอดคล้องกับสภาพ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบัน กล่าวคือ
ด้ วยกระแสน โยบ ายของรั ฐ ใน การกระจ ายอ าน าจ 
(Decentralization) มากกว่าการรวมศูนย์อ านาจไว้ท่ีรัฐบาล
กลาง หรือกระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มุ่งสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantages) และ

กระแสการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีความตระหนัก
รู้ในสิทธิและหน้าที่ของตน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้อง
กับแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) 
เช่นกัน 
 ห ลั ก ก า รห นึ่ ง ข อ งก า ร บ ริ ห า รป ก ค รอ ง 
(Governance) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญคือการสร้าง
การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน กล่าวคือ
ภาครัฐต้องว่างตนเองให้เป็นผู้อ านวย (Facilitator) 
เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมไม่เฉพาะแต่การมีส่วน
ร่วมในภาคประชาชนเพียงเท่านั้น แต่ต้องสร้างในเกิด
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับส่วนต่าง ๆ ในสังคม และ
ร่วมกันแบ่งปันความรู้ทักษะ และทรัพยากร เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่
อ ยู่ ใก ล้ ชิ ด กั บ ป ระชาชน ใน ท้ อ งถิ่ น ม ากที่ สุ ด 
นอกจากนี้ยั งเข้าใจสภาพบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม สภาพปัญหา รวมทั้งบุคคลส าคัญภายใน
ท้องถิ่นทั้งที่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เป็นผู้น าตามธรรมชาติ เช่น 
ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ปราชญ์ ชาวบ้าน เป็นต้น
ดังนั้นจึงน่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาให้ผู้บริหารภายในท้องถิ่นมีความเป็น
มืออาชีพ (Professionalism) การประสานความ
ร่วมมือ (Coordination) นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่รัฐ
ส่วนกลางต้องเข้าไปให้การสนับสนุนรวมทั้งการ
ป้องกันและปรามปราบการทุจริตคอร์รัปช่ันก็นับเป็น
สิ่งส าคัญที่ต้องขจัดให้หมดไปเพราะนับว่าเป็นเงาที่
ติดตามตัวแนวคิดการกระจายอ านาจด้วย 
 แนวคิดต่อไปของการจัดการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนักวิชาการหลาย ๆ 
ท่านเห็นว่าภาครัฐอาจต้องหนุนเสริมแนวคิดด้านการ
ส่ งเส ริมการตลาด  (Marketing) และการสร้ าง
เค รื อ ข่ าย ก ารบ ริ ห ารป ก ค รอ งต น เอ ง  (Self-
Governing Network) กล่าวคืออาจจะต้องประสาน
ความร่วมมือเพื่อสร้างพันธมิตรด้านการจัดการ
ภ าค รั ฐ ระ ห ว่ า งท้ อ งถิ่ น ด้ วย กั น  ( Inter-Local 
Organizations) เพื่อลดการพึ่งพารัฐส่วนกลางให้
น้อยลง เปิดตลาดเพื่อท าการแข่งขันกับภาคเอกชน 
รวมทั้งจัดบริการสาธารณะให้เกิดความทั่วถึงและเป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
และประชาชนภายในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
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บทคัดย่อ 

 เมืองเป็นพื้นที่ส าคัญกับการคงอยู่ของรัฐนับตั้งแต่มนุษย์เข้ามาอยู่ภายในสังคมและภายใต้การปกครอง       
ของรัฐ ปัจจุบัน รัฐมีส่วนส าคัญต่อเมืองในแง่ของการวางแผน การก าหนด การบริหาร และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เมือง บทความวิชาการช้ินนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเมืองและทบทวนแนวทางการบริหารเมืองที่อยู่บน
พื้นฐานแนวทางส าคัญสองแนวทางได้แก่แนวนโยบายการพัฒนาและแนวนโยบายการอนุรักษ์เมือง การบริหารเมืองทั้ง
สองแนวทางนี้น าไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงซึ่งส่งกระทบต่อพลเมืองที่อาศัยในเมืองที่แตกต่างกัน และที่ส าคัญที่สุดการ
บริหารเมืองและแนวนโยบายเมืองของรัฐดังกล่าวมีย้อนกลับไปส่งผลต่อภาครัฐในรูปแบบของปัญหาและความต้องการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ค าส าคัญ: การบริหารเมือง, นโยบายการพัฒนาเมือง, นโยบายการอนุรักษ์เมือง 

 
Abstract 

 Urban is the significance area for the state since the origins of social contracts into the 
government. Presently, the government is the mainly actor in the process of urban administration; 
the agenda setting, planning, and solving the problems in urban area. This academic article discusses 
about urban meaning and urban administration. There are two mainstreams of the urban 
administration policies: urban development policy and urban conservation policy. These two 
concepts of urban administration lead to the different implementation and the impact to urban 
citizen.  
Keywords: Urban administration, Urban development policy, Urban conservation policy 
 
1. บทน า 
     เมืองถือว่ามีความส าคัญต่อวิถีชีวิตผู้คนนับตั้งแต่การ
ถือก าเนิดของสังคมในลักษณะของการอยู่ร่วมกันภายใต้
การปกครองของรัฐ รัฐจึงมีบทบาทและหน้าที่หลักในการ
จัดระเบียบสังคม การปกครอง รวมถึงการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่พลเมือง นอกจากนี้การถือก าเนิดของ
แหล่งอารยธรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของความเป็นเมือง ดังนั้นแล้วการก าหนดนโยบายเมือง
รวมถึงการบริหารเมืองให้เป็นไปตามความต้องการของ

พลเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและท้าทายรัฐทุกยุค
ทุกสมัยอย่างหลีกหนีไม่พ้น เนื่องด้วยเมืองคือพ้ืนท่ีรองรับ
การด า เนิ น ชีวิ ตของพล เมื อ งที่ มี พ ลวัตรและการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีแนวคิดส าคัญเรื่อง
การบริหารเมืองและกรณีตัวอย่างของการใช้แนวนโยบาย
ดังกล่าวในปัจจุบันมีสองแนวทางหลัก ได้แก่ การบริหาร
เมืองภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาเมืองและการบริหาร
เมืองภายใต้แนวนโยบายการอนุรักษ์เมือง 
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2.เมืองและความส าคัญ 
     ค าว่า “เมือง” ในอังกฤษได้แก่ค าว่า “Urban” 
“City” หรือ  “Metropolitan” โดยรวมแล้ วมี ความ
หมายถึงพื้นที่ที่เป็นแหล่งความเจริญในฐานะศูนย์รวมใน
ทุกด้านทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม แม้กระทั่งเป็นที่รวมของ
กิจกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์ เป็นต้น อย่างไรก็ดีการ
อธิบายความหมายและความส าคัญของเมืองต่างมีมุมมอง
ที่ต่างกันไปในแต่ละศาสตร์  
       เมืองในแง่มุมของศาสตร์ทางด้านนักวางแผนและ
ออกแบบเมืองหรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ความหมาย
และความส าคัญของเมืองว่าเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์หรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (manmade environment) 
ด้วยเหตุผลของความซับซ้อนและเป็นถิ่นท่ีอยู่ของมนุษยท์ี่
มีความแตกต่างหลากหลายกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สั งคมอยู่ ร่ วมกัน เพื่ อก่ อ ให้ เกิ ด เมื องในลักษณ ะที่
นักปราชญ์คนดังอย่างอริสโตเติล (Aristotle) ได้กล่าวไว้
ว่าเมืองประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความแตกต่างกัน ผู้คนที่
เหมือนกันไม่สามารถน ามาซึ่งการด ารงอยู่ของเมืองได้ [1]  
     นอกจากนี้  เมื องยั งเป็ นสิ่ งที่ ส ะท้ อนลักษณ ะ       
ของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ในแง่มุมของความต้องการและ
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่า 
ความใฝ่ฝัน ตลอดจนความสับสนและความขัดแย้งที่อยู่
ในเมือง [2] เมืองเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความ
แน่นอนและประกอบไปด้วยองค์กรที่ท าหน้าที่ทาง
เศรษฐกิจและการบริหารที่จ าเป็น หรือกล่าวในอีกแง่มุม
ได้ว่าเมืองเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของอ านาจและ
วัฒนธรรมของชุมชน [3]  
     นับตั้งแต่การถือก าเนิดของเมืองในลักษณะของพื้นที่
ศูนย์รวมความเจริญของพลเมืองที่เข้ามารวมกลุ่มกัน     
เริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสมัยอารยธรรมโลก จนกระทั่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่ัวโลกในลักษณะของ
กระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) โดยเฉพาะ
ภายหลังการปฏิวัติด้านอุตสาหกรรม การเช่ือมต่อด้าน
การคมนาคม และด้านการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการ
เติบโตทางการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทาง
เทคโนโลยีระหว่างประเทศมหาอ านาจกับเมืองภายใต้
อาณานิคมในยุคจักรวรรดินิยม จนถึงยุคโลกาภิวัตน์
ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ที่เมืองมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
กระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีอยู่ทุกรัฐ [4] 

การกลายเป็นเมืองจึงถือเป็นกระบวนการที่กินระยะเวลา
ยาวนานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมไปถึงใน
อนาคตอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 
     ดังนั้นเรื่องส าคัญส าหรับความเป็นเมืองในปัจจุบัน
รวมถึงอนาคตคงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของการด าเนินงาน
ของรัฐบาลในการออกนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารเมือง
ที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของประชากรในพ้ืนท่ี 
 
3. การบริหารเมือง 
     ค าว่า Urban Administration หรือ การบริหาร
เมือง หรือ การบริหารชุมชนเมือง หมายถึงการบริหาร
โดยอาศัยแนวคิดและวิธีปฏิบัติ โดยมี เป้าหมายเพื่อ
ตอบสนองผู้ที่ อยู่อาศัยในชุมชนเป็นหลัก โดยเน้น
ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการก าหนดเป้าหมายการ
วางแผนบริหารงานเมืองจนกระทั่งถึงการลงมือปฏิบัติ [5]  
     การวางผังเมืองเป็นการวางแผน (planning) ใน
ลักษณะของความพยายามก าหนดสิ่งที่เป็นระบบในการ
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจต่อปัญหา 
โดยอยู่บนพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมต่อระหว่างกันและ
ความซับซ้อนของสังคม เพราะหากไม่มีสังคมหรือการ
ติดต่อระหว่างคนในสังคม ความจ าเป็นในด้านการ
วางแผนอาจจะไม่เกิดขึ้น [6] 
     หากมองในมุมมองทางด้ านบริห ารรัฐกิจหรือ         
รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) อาจจะ
กล่าวได้ว่าการศึกษาการบริหารเมืองเป็นการศึกษาเชิง
ระบบ (system) ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (input) คือ
ปัญหาของเมือง ข้อเรียกร้องของพลเมืองในพื้นที่ รวมถึง
ความจ า เป็นต่ างๆ  ของเมื อง โดยมีปั จจัยน าออก 
(output) คื อ แ น วท างต่ า งๆ ใน ก า รบ ริ ห าร เมื อ ง 
นอกจากนี้ผลกระทบ (impact) ด้านการบริหารเมืองอัน
ได้แก่ ตัวองค์กรหรือสถาบันหลักที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารเมือง รวมถึงบางครั้งอาจจะมีการศึกษาในแง่ของ
ประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยหรือเนื้อหาสาระที่มีอยู่ใน
พื้นที่เมือง [7] เช่น การศึกษาในแง่ของโครงสร้างและ
พฤติกรรมของการเมืองและการบริหารในชุมชนเมือง 
ประเด็นปัญหาและบริบทของปัญหาของเมืองในระดับ
ต่างๆทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล รวมไป
ถึงแนวทางในการพัฒนาชุมชนเมือง เป็นต้น 
     ในส่วนของกระบวนการตามวงจรนโยบาย เรื่อง
ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายการวางแผนการบริหารเมือง 
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สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญในขั้นตอนนี้คือการมีส่วนร่วมหรือ
บทบาทของพลเมืองภายในพื้นที่ เนื่องด้วยการบริหาร
เมืองภายใต้ความต้องการและการขับเคลื่อนของพลเมือง
ในพื้นที่เท่านั้นที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จในการ
บริหารเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด เกิดความสนใจ 
ใส่ใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของเมือง 
รวมถึงการตรวจสอบและติดตามการท างานขององค์กร 
หน่วยงาน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
ให้มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการที่ดี (good governance) 
ที่สามารถตอบสนองและยกระดับชีวิตของตนเองได้  
     โดยทั่วไปแล้ว ในมุมของการศึกษาผู้กระท าการหรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง (actors) ผู้ที่มีบทบาทในการบริหารเมือง
ได้แก่ พลเมืองที่มีส่วนกับเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มคน
สามกลุ่ม ได้แก่ ชนช้ันน า ชนช้ันกลาง และชนช้ันล่างที่มี
ส่วนในการบริหารเมือง [8] ดังรูปท่ี 1  

 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงผู้ทีม่ีบทบาทในชุมชนเมือง [9] 

 
     ผู้ที่มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับเมืองมีทั้งในแง่มุมของ
ชนช้ันทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองในบทบาท
หน้าที่ต่างกัน กลุ่มแรกคือรัฐบาลหรือชนช้ันน าในเมืองซึ่ง
มีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการบริหารเมือง การแต่งตั้ง
ผู้บริหารเมือง รวมถึงการก าหนดและด าเนินนโยบาย  
     กลุ่มที่สองได้แก่ ชนช้ันกลาง มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมือง
ในแง่ของศักยภาพที่ท าให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น 
การสนับสนุนหรือต่อต้านนโยบายรัฐ การใช้ทรัพยากรอัน
เกิดจากการพัฒนาเมือง กลุ่มนี้มีก าลังความสามารถใน
การรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ท าให้อาจจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจนโยบายด้านการบริหารเมืองของกลุ่มชนช้ันน า  
     กลุ่มที่สามคือชนช้ันล่าง เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิง

นโยบายในการบริหารเมืองของภาครัฐหรือชนช้ันน าใน
เมืองน้อยที่สุด  
     ในกรณี ของไทย หน่ วยงานภาครัฐที่ ท าหน้ าที่
รับผิดชอบหลักในด้านการบริหารเมืองคือ กรมโยธาธิการ
แ ล ะ ผั ง เมื อ ง  (Department of Public Work and 
Town & Country) กระทรวงมห าด ไทยท าหน้ าที่
รับผิดชอบโดยการแบ่งส่วนราชการภายในกรมออกเป็น 
2 ส่วน [10] ได้แก่  
     ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบไปด้วย 
ส านักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง 
กองแผนงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองนิติ
การ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาบุคลกร
ด้านการพัฒนาเมือง ส านักควบคุมการก่อสร้าง ส านัก
ควบคุมและตรวจสอบอาคาร ส านักผังประเทศและ      
ผังภาค ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ส านัก
พัฒนามาตรฐาน ส านักวิศวกรรมการผังเมือง ส านัก
วิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ส านักสถาปัตยกรรม 
ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กองออกแบบ
ก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิ เศษ และกอง
วิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
     ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานอันได้แก่ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
     กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบการวางผัง
ประเภทต่างๆ 7 ประเภทโดยเรียงจากขนาดของพื้นที่
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ดังรูปที่ 2) จรัสศรี ทีปิรัช 
อ้างในด ารงศักดิ์ จันโททัย [11] 
  

 
 
รูปที่  2 แสดงผังประเภทต่าง ๆ ที่ อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองของไทย  
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     ตัวอย่างการท าหน้าที่บริหารเมืองในแง่ของผู้มีส่วน
กับกระบวนการสร้างแผนพัฒนาเมืองในไทย ข้อมูลจาก
ส านักผังประเทศและผังภาค (National and Regional 
Planning Bureau) ได้มีการก าหนดแผนและขั้นตอนการ
จัดท าผังเมืองเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
นโยบายด้านการวางผังเมือง ดังนี้ [12] 
     1. ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล 
โดยเป็นการศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกพื้นที่ใน     
แต่ละภาค เพื่อท าให้ทราบถึงสภาพการณ์  แนวโน้ม 
ศักยภาพ และโอกาสที่เป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ด้าน
ต่าง ๆ 
     2. ขั้ นตอนการก าหนดวิสัยทัศน์  เป็ นขั้นตอน       
การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์    
การพัฒนาของพื้นที่ในแต่ละภาค โดยเป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ด้านผังเมืองในอนาคต 50 ปี 
(พ.ศ. 2600) 
     3 . ขั้ น ตอน การจั ดท าผั งแนวความคิ ด  โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของผังที่ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพ้ืนท่ี 
     4. ขั้นตอนการจัดท าผังนโยบายและผังกลยุทธ์     
โดยเป็นการถ่ายทอดผังแนวความคิดน าไปสู่ผังนโยบาย
การพัฒนาพื้นที่ ในภาพรวมและในรายสาขาต่างๆ       
เช่น ผังนโยบายการคมนาคมขนส่ง ผังนโยบายการใช้
ประโยชน์ ผังนโยบายระบบเมืองและชุมชน เป็นต้น 
     5. ขั้นตอนการจัดท าแผนงานโครงการต่างๆ รวมไป
ถึงการจัดท าแผนการลงทุน โดยมีการแบ่งระยะเวลาของ
แผนออกเป็น ระยะเร่งด่วน 5 ปี และระยะกลาง 15 ปี 
และ 20 ป ี
     6. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการ
ด าเนินการวางผังภาคโดยการประชุมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่       
ทั่วทุกภาค ภาคละ 5 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ระดมความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการ รวมถึงความคาดหวังในอนาคต ท่ีจะน าไปสู่การ
จัดท าวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การพัฒนา        
ผังแนวความคิด ผังนโยบาย ผังกลยุทธ์ และแผนงาน
โครงการในการพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละภาค 
     จากแผนและขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่าง
ลั กษ ณ ะของการบ ริ ห าร เมื อ งใน แ ง่ก ารก าห น ด
กระบวนการขั้นตอนการได้มาซึ่งแผนในระดับภาพรวม

และการมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วนกับ เมื องเข้ าไป ใน
กระบวนการต่าง ๆ 
     อย่างไรก็ดี แม้ว่าบทบาทของผู้มีส่วนกับเมือง และ
กระบวนการก าหนดแผนและขั้นตอนจะมีความส าคัญ    
แต่หากมองในด้านเชิงโครงสร้างอันได้แก่แนวความคิดใน
การบริหารเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละทิ้งไม่ได้ เนื่องจาก    
มีความส าคัญในแง่ของแนวทางที่ใช้ในการก ากับและ
น าไปสู่การก่อให้เกิดนโยบายเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
เมืองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อ
พลเมืองในพื้นที่สูงสุด ซึ่งแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการ
บริหารเมืองที่ส าคัญมีสองแนวทาง ได้แก่ การพัฒนาเมือง
และการอนุรักษ์เมือง 
 
3.1 แนวคิดเร่ืองการบริหารเมืองโดยใช้นโยบายการ
พัฒนาเมือง 
     เมืองภายใต้การบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพ      
ล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นจากการวางแผนและก าหนด
เป้ าหมายในการสร้างสิ่ งที่ ต อบสนองการใช้ ชีวิต         
ของประชาชนที่อยู่ในสังคมเมือง โดย Levy [13] มองว่า
การพัฒนาเมืองส่ วนใหญ่ มีการวางแผนโดยกว้าง           
4  ป ระ เด็ น  ป ระ เด็ น แ รก ได้ แ ก่ ก า รวา งพื้ น ฐ าน           
ระบบแนวคิด  และทิ ศทางของการวางแผนเมื อง     
ประเด็นที่สองคือการจัดระบบความสัมพันธ์ของการเมือง
การปกครองในระดับต่างๆ ประเด็นท่ีสามคือการวางแผน
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม และประเด็นที่สี่ได้แก่เรื่องการ
วางแผนการใช้พื้นที่และก าหนดผังการใช้พื้นที่ของเมือง 
(zoning map)  
     ตัวอย่างแนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้นโยบายการ
พัฒนามักเป็นที่รู้จักในช่ือของแผนพัฒนาเมือง โดยมี
ความหมายที่ เน้นการพัฒนาเพื่อความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ ช่ือเรียกที่หลากหลาย 
ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  แ ผ น พั ฒ น า  (development plan)      
แผนเมือง (urban plan) แผนแม่บท (master plan) 
แผนนโยบาย (policy plan) นอกจากนี้ หากเป็นแผน    
ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพของเมือง มักจะเป็น
ที่รู้จักกันในช่ือ ผังเมือง (city plan) หรือ แผนจัดการ
เจริญ เติบ โต (growth management plan) เป็นต้น 
[14] 
     การบริหารโดยการวางแผนต่างๆข้างต้นมักจะมีการ
ก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่มีเป้าหมายรองรับการ
บริหารเมืองให้ เกิดผลในลักษณะของแผนภารกิจ    
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(action plan) เช่น  การก าหนดการออกแบบเมือง 
(urban design) ที่เน้นในด้านการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองใน
ลักษณะของนโยบายสิ่งปลูกสร้างตามวิสัยทัศน์ของ     
การพัฒนาเมือง เช่น การก าหนดโครงการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะเลียบแม่น้ า เป็นต้น  
     นอกจากน้ี กรณีตัวอย่างของการบริหารเมืองด้วยการ
ใช้แผนเมือง (city plan) ที่ก าหนดการพัฒนาที่ชัดเจน 
เช่น  
 

     กรณีแผนในภาพรวม (wide-area planning) เป็น
ก า รบ ริ ห า ร เมื อ งภ า ย ใต้ ก า รก า ห น ด ภ าพ ร วม
ระดั บ ป ระ เท ศ (country plan) ห รื อแผ น ภู มิ ภ าค 
(regional plan) ตัวอย่างการบริหารเมืองในภาพรวม
ของไทย กรณีตัวอย่างเช่น การจัดท าผังภาคของไทย     
ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการและขั้นตอนการก าหนดแผนที่
น ามาซึ่งนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในประเทศ
ไทยท่ีมีความแตกต่างกัน (ดังตารางที่ 1) 
 

ตารางที ่1 ตัวอย่างการบริหารเมืองโดยการก าหนดผังภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
 

ภูมิภาค วิสัยทัศน์และเปา้หมายหลัก เป้าหมายรองในการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 พัฒนาเป็นภาคมหานครชั้นน าระดับโลก  
 ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการบินของภูมภิาคเอเชีย  
 มีความเป็นเมืองน่าอยู ่สวยงาม และมีเสน่ห์  
 นโยบายลดการขยายตัวของกรุงเทพฯแบบกระจัดกระจาย

ให้มีการใช้พื้นที่เมืองเต็มศักยภาพ  

 เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทเมืองใน
ปริมณฑลให้เข้มแข็ง  
โดยการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนที่ทนัสมัย
ให้ทั่วถึงและครบวงจร 

ภาคกลาง  พัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมุ่งสู่ความเป็นครัวโลก 
 การส่งเสริมให้เป็นศูนย์วิทยาการด้านการเกษตรปลอด

สารพิษ  
 ด ารงรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตแิละทาง

ประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐานระดับโลก  
 สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสะอาด  

 พัฒนาเมืองหลัก ได้แกพ่ระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี ราชบุร ีหัวหิน ให้เป็นเมืองศูนย์กลางใน
ระดับภาค รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของภาคมหานคร 

ภาคตะวันออก 
 

 เป้าหมายต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางทางด้าน
อุตสาหกรรมและการเป็นเมืองท่าทันสมัยระดับโลก  

 นโยบายการวางระบบโครงข่ายคมนาคมหลากหลาย
รูปแบบให้เชื่อมโยงกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างขีด
ความสามารถในการเป็นประตูเศรษฐกิจการค้า  

 ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
เอเชีย  

 พัฒนาพื้นที่เมืองหลัก ได้แก ่ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
พัทยา ระนอง  
ให้เป็นเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจรองรับการ
ขายตัวจากภาคมหานคร ควบคู่การเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล 

ภาคเหนือ 
 

 พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว
และการคมนาคมขนส่งในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง  

 พัฒนาระบบโครงข่ายทางถนนและรถไฟเพื่อส่งเสริมให้
ภาคเหนือเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อมโยง
กรุงเทพมหานครกับเมืองคุนหมิงของประเทศจีน  

 นโยบายเน้นการสงวนปกป้องพื้นที่ปา่ไม้และพื้นที่ต้นน้ าให้
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 และพัฒนาชุมชนให้น่าอยูแ่ละคง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบล้านนาใหม้ีความยั่งยืน 

 สนับสนุนเมืองหลัก ได้แก ่เชียงใหม่ เชียงราย 
พิษณุโลก นครสวรรค์ ให้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาระดับประเทศและระดับภาค  

ภาคตะวันออก    
      เฉียงเหนือ 
 

 พัฒนาให้เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าสู่อินโดจีน  
 เป็นศูนย์กลางการขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
 นโยบายการอนุรักษ์แหล่งอารยธรรมโบราณและมรดกโลก 

รักษาพื้นที่เกษตรกรรม  
 

 สนับสนุนเมืองหลักอย่างนครราชสีมา 
ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธาน ีและ
มุกดาหารเป็นเมืองศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
ชุมชนระดับรองอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และมีชุมชนเขม้แข็ง 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการบรหิารเมอืงโดยการก าหนดผังภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน (ต่อ)

*ปรับปรุงจากข้อมูลจากส านกัผังประเทศและผังภาค (National and Regional Planning Bureau), “ความส าคัญของการวางและจัดท าผัง
ภาค", สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2559, สืบค้นจาก http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view= 
article&id=54&Itemid=40 
 
 โดยจะเห็นได้ว่ามีการบริหารโดยก าหนดเป้าหมาย         
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่
แล้ วต้ อ งการรองรับการพัฒ นาในด้ าน เศรษฐกิ จ         
และการท่องเที่ยวตามลักษณะของเมืองในภูมิภาค 
     กรณี การผั งเมื อง (city planning) และการวาง
แผนการใช้พื้นที่ (land use planning) เป็นการบริหาร
เมืองภายใต้การก าหนดพื้นที่ โดยส่วนใหญ่มักอาศัย
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล และการ
บริหารงานเชิงนโยบาย กรณีตัวอย่างการใช้การบริหาร  
ในรูปแบบนี้ได้แก่ ผังเมืองรวม (comprehensive plan)
ห รื อ ผั ง เมื อ ง เฉ พ าะ  (specific plan) ซึ่ ง เป็ น ก า ร
ก าหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดินในลักษณะย่อยกว่า   
แผนแบบภาพรวมประเทศหรือภูมิภาค ตัวอย่างใน
ประเทศไทย เช่นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรายปีและ
ราย 5 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาท้องถิ่นของรัฐในส่วนท้องถิ่น โดยแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีนั้นควรจะเป็นแผนเชิงบูรณาการ ด้านกายภาพ 
สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน  
     ความส าคัญของผังเมืองคือการเสริมสร้างการพัฒนา
เมืองในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นระเบียบโดยการกระตุ้น
ให้มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่สอดคล้อง
กับแผนในระดับประเทศและภาค 

     กรณีของการบริหารเมืองโดยเน้นเรื่องผังเมืองส่วน
ใหญ่แล้วมักจะเป็นการสร้างกลไกในการควบคุมการใช้
ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น  ( land use control) ก ารก าห น ด      
ย่านกิจกรรม (zoning) การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
ของเมือง (urban facility improvement) รวมถึงการ
วางโครงการ ใน เชิ งปฏิ บั ติ  (urban development 
project) เพื่ อ เป็ นกลไกหลัก ในการพัฒ นาเมื องให้
บรรลุผล เรามักจะเห็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองให้เกิดผลสูงสุดในรูปแบบของข้อก าหนด
(ordinance) หรือกฎระเบียบที่น ามารองรับการบริหาร
แผนพัฒนาเมือง เช่น กฎหมายผังเมือง (city planning 
law) กฎหมายการควบคุมอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง 
(urban building law) กฎหมายการปรับปรุ งพื้ นที่      
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  ( housing area improvement law)      
เป็นต้น โดยมักจะมีการระบุรายละเอียดในแง่ของการ
พัฒนาพื้นที่ เพื่อกิจกรรม การบริการสาธารณะ และ
ส่งเสริมเพื่อด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เช่น นโยบายส่งเสริม
ก าร ใช้ พื้ น ที่ ร ก ร้ า ง ว่ า ง เป ล่ า  (unused land use 
promotion) การสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (public 
recreation) การขนส่งระบบราง (rail transportation) 
เป็นต้น [15]   
     โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการบริหารเมืองโดยใช้
นโยบายการพัฒ นาเมื องจะเน้นการเจริญ เติบ โต     
ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนรวมไปถึงการพัฒนา

ภูมิภาค วิสัยทัศน์และเปา้หมายหลัก เป้าหมายรองในการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ 
ภาคใต ้
 

 มีความยั่งยืนบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

 พัฒนาเพื่อเป็นสะพานเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับต่างประเทศ
ทั้งทางด้านการค้า การท่องเท่ียว และด้านอุตสาหกรรม  

 พัฒนาเมืองเมืองหลักอย่างเมืองหาดใหญ่ 
สงขลา สุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช และ
ปัตตานีเป็นเมืองหลักของภาค  

 ส่งเสริมกลุ่มเมืองรอง ได้แก่  
- กลุ่มจังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา เป็น

แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก  
- กลุ่มจังหวัดปัตตาน ียะลาและนราธิวาส 

เป็นเขตส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การศึกษา 
และอุตสาหกรรมฮาลาล  

- กลุ่มจังหวัดชุมพรและระนองเป็น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
สุขภาพ 

http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view=%20article&id=54&Itemid=40
http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view=%20article&id=54&Itemid=40


ARU Research Journal, Vol.3, No.3, September 2016                                                                                         77 
 

เพื่ อความสะดวกสบายของพลเมื องในพื้ นที่  เช่น        
การเช่ือมต่อของเมืองในด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อการ
เพิ่มการเข้าถึงการใช้พื้นที่เมืองในส่วนต่าง ๆ หรือการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพียงพอและเกิดความ
คุ้มค่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 
3.2 แนวคิดเร่ืองการบริหารเมืองโดยใช้นโยบายการ
อนุรักษ์เมือง 
     การบริหารเมืองโดยยึดหลักการอนุรักษ์เมืองมักจะ
ถูกน ามาใช้ในพื้นที่ๆเป็นศูนย์กลางเมือง (town center)
ดั้งเดิม โดยเฉพาะนครประวัติศาสตร์หรือเมืองมรดกโลก
ที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ มีการกระจุกตัวของมรดก
ทางวัฒนธรรมแทรกอยู่ในการตั้งถิ่นฐานและด ารงชีวิต
ประจ าวันของพลเมือง ได้แก่ การเป็นแหล่งการค้าธุรกิจ 
ที่อยู่อาศัย สถานที่ส าคัญทางศาสนา ตลาด รวมไปถึง
ศูนย์รวมการบริการประชาชน เช่น ศูนย์ติดต่อราชการ 
สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมี
ความหนาแน่นค่อนข้างสูงทั้งในด้านประชากรและการใช้
สอยพ้ืนท่ีอย่างเต็มศักยภาพของเมือง 
     อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยความส าคัญของเมืองประเภท
ดังกล่าว มักจะเน้นไปที่การด ารงอยู่ของวัฒนธรรม
หรืออัตลักษณ์ของชาติ เช่น เมืองหลวง เมืองมรดกโลก 
นครประวัติศาสตร์ เมืองเก่า เป็นต้น แต่ค าถามที่มักจะ
เกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีเมืองดังกล่าวคือ เมืองจะอยู่ภายใต้พลวตัร
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ได้อย่างไร? การพัฒนาให้
เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกจะท าให้เกิดความ
เสียหายต่ออัตลักษณ์ของเมืองหรือไม่? ดังนั้นแล้วแนวคิด
เรื่องของการบริหารเมืองภายใต้การอนุรักษ์จึงถูกน ามาใช้
เพื่อปกป้องอัตลักษณ์ของเมืองที่มีวัฒนธรรมของชาติ
ด ารงอยู่  
     ปรานอม ตันสุขานันท์ [16] ได้กล่าวถึงค าว่าการ
อนุรักษ์ เมือง หรือ urban conservation ว่านิยมใช้     
ในยุโรป ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ใช้ค าว่า Historical 
preservation อันหมายถึงการสงวนรักษา อย่างไรก็ดี
โดยสรุปแล้ว การอนุ รักษ์ ในระดับ เมื อง หมายถึ ง        
การรักษา ป้ องกั น  และปรับปรุ งให้ มี คุณ ค่ าท าง
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ภูมิทัศน์เมือง ประวัติศาสตร์ 
สังคม และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
และมีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลักษณะพิเศษของเมืองที่มีในอดีต นอกจากนี้อาจจะรวม
ไปถึงกิจกรรมหรือวิถีชีวิตของประชากรในเมืองด้วย 

     อย่ างไรก็ ดี  ก ารบริห าร เมื อ งภ าย ใต้ น โยบาย         
การอนุรักษ์โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม  
การพัฒนาหรือสร้างความเจริญให้เมือง แต่ประเด็นที่
น่าสนใจคือกฎหมายการอนุรักษ์นั้นมีส่วนท าให้ลงทุน
พัฒนาธุรกิจหรือย่านการค้ าในเมืองเก่าหรือ เมือง
ประวัติศาสตร์นั้นมีการน้อยลงหรือไม่? [17] 
     งานของ Ashworth [18] เสนอประเด็นปัญหาของ
การบริหารจัดการเมืองอนุรักษ์ผ่านองค์ประกอบหลักใน
การบริห าร เมื อง 3  ด้ าน  ได้ แก่  เป้ าหมาย (goals) 
เครื่องมือ (instruments) และองค์กร (organization)  
     องค์ประกอบด้านเป้าหมาย ส่วนใหญ่แล้วการระบุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายการอนุรักษ์เมืองน้อยมากและ
บางครั้งมีความขัดกันของวัตถุประสงค์ในนโยบายเดียว
กันเอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
วัตถุประสงค์ของพื้นที่ที่ต่างกัน เช่น พ้ืนที่ระดับภาคและ
ท้องถิ่น ดังนั้นแล้วควรจะมีการก าหนดเป้าหมายและ
ข้อตกลงให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนองค์ประกอบด้าน
เครื่องมือและองค์กร มีความเกี่ยวพันกันอย่างมาก โดย
การมีเครื่องมือและองค์กรที่ท าหน้าที่ในการบริหารเมือง
ได้อย่างประประสิทธิภาพ 
     ในด้านการบริหารเมืองที่เน้นนโยบายการอนุรักษ์นั้น 
จะต้องประสานหลักการส าคัญในสามประเด็นต่อไปนี้     
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่  
     ประเด็นแรกการประสานเรื่องความขัดแย้งของ
วัตถุประสงค์ของระดับพื้นที่ที่แตกต่างกัน เช่น นโยบาย
การบริหารระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับ
นานาชาติ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
     ประเด็นที่สอง การประสานเรื่องมิติหน้าที่ในการ    
ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองอนุรักษ์เมือง
ให้สู่การน าเสนอและการใช้เมืองประวัติศาสตร์ให้มีความ
สอดคล้องในด้านการท าหน้าที่และความเป็นไปได้        
บนพ้ืนท่ีเมือง 
     ประเด็นท่ีสาม การประสานเรื่องมิติความเป็นส่วนตัว
และสาธารณ ะ เนื่ อ งจากเมื องเป็ นพื้ นที่ รวบรวม       
ความหลากหลายของผู้คน ดังนั้นแล้วการบริหารจัดการ
เพื่อประสานผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชน
ถือเป็นเรื่องส าคัญในการท าให้การบริหารเมืองแบบ
อนุรักษ์ยั่งยืน 
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4.บทสรุปจากแนวคิดเรื่องการบริหารเมือง 
     จากข้อถกเถียงของสองแนวคิดในการบริหารเมือง
ข้างต้น อาจจะท าให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสอง
แนวคิดได้ดังนี้ 
     จุดแข็งของแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมือง ได้แก่การ
ก่อให้เกิดการก าหนดนโยบายและการบริหารที่เป็นไป
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่ เมือง ทั้งด้านความ
สะดวกสบาย เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อด้านการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองและประเทศที่ท าให้เกิด
การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในส่วนของ
จุดอ่อนของแนวคิดการพัฒนาเพื่อน ามาบริหารเมือง    
หากมองในระยะยาว เมืองที่เน้นการพัฒนาอาจจะมี
บริบทที่ หลากหลายและปัญ หาที่ ซั บซ้ อนตามมา          
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเสื่อมโทรมของเมือง 
รวมถึงปัญหาที่อยู่อาศัยของประชากรในเมือง ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องพัฒนาการแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับการเปลีย่นแปลง
ของเมือง 
     ส าหรับแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์เมือง หากน ามาใช้ใน
การบริหารเมืองจะท าให้เมืองมีจุดแข็งในการรักษาสภาพ
ของความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้มากกว่า เช่น หาก
เป็นพื้นที่เขตเมืองประวัติศาสตร์ หรือเมืองศูนย์กลาง   
ด้านอารยธรรมดั้งเดิม จะท าให้เกิดนโยบายการบริหาร
เมืองที่ชูจุดเด่นของพื้นที่ดังกล่าวได้ดี ในขณะที่จุดอ่อน
ของการใช้แนวนโยบายการอนุรักษ์เมืองสามารถมอง    
ในเรื่องความยืดหยุ่นในการพัฒนาเมืองอาจจะมีน้อยกว่า
แนวคิดแบบแรก เนื่องจากนโยบายที่ต้องการคงสภาพ
ความเป็นอัตลักษณ์เดิมไว้ ท าให้เกิดการจ ากัดขอบเขต
การพัฒนาพื้นที่ ส่งผลให้บางครั้งอาจจะเกิดการดึงดูด
เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มหรือกลุ่มธุรกิจบางส่วนเท่านั้น 
     อย่างไรก็ดี มีแนวคิดที่น่าสนใจในการหาทางออก    
อันเนื่องมาจากการปะทะกันของแนวคิดเรื่องการพัฒนา
กับแนวคิดการอนุรักษ์ในด้านการบริหารเมืองโดยเฉพาะ
พื้ นที่ เมืองที่ มี ความส าคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ 
ตัวอย่างเช่น งานของ ดุษฎี ท้ายตะคุได้เสนอทางออกใน
ด้านการบริหารเมืองในลักษณะ เมืองที่ ต้องด าเนิน
นโยบายแบบอนุรักษ์ ไว้ ในแนวคิดเรื่อง ‘balanced 
conservation’[19] หรือ ‘การอนุรักษ์-พัฒนา’ หมายถึง 
การอนุรักษ์ที่ประชาคมยินยอมให้มีการพัฒนาได้ตาม

ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภายใต้ก าลัง
ความสามารถของสิ่งแวดล้อมที่จะรองรับได้ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตประชากรและสิ่ งแวดล้อมเมืองที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ โดยได้น าแนวคิดดังกล่าวการศึกษาวิจัยใน
เมืองทางประวัติศาสตร์ในไทย เช่น พระนครศรีอยุธยา 
[20] และภูเก็ต [21] เป็นต้น 
     นอกจากนี้ตามแนวคิดของ Haruna ได้ให้แนวคิด
เรื่องการวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองในระดับภูมิภาคว่า
จะต้องมีการค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  
(basic facility) เดิมที่อยู่ในเมือง ได้แก่ ระบบผังเมือง
และระบบสาธารณูปโภค ที่สามารถเอื้อต่อการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและดีต่อเมือง รวมถึง
จะต้ องค านึ งถึ งวิถี ชี วิตของคนในพื้ นที่ เมื อง เช่น 
ขนบประเพณีหรือกระทบต่อการใช้ชีวิตรวมถึงความเคย
ชินของคนในพื้นที่ดั งกล่าวมากจนเกินไป หากวาง
น โยบ ายบ น สิ่ งพื้ น ฐ าน เห ล่ านี้ ได้ จ ะน า ไป สู่ ก า ร
วางเป้ าหมายและพัฒ นาได้ ง่ายขึ้ น  ตั วอย่ างเช่น         
หากต้องการสร้างหรือพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมควรจะต้องวางแผนในพื้นที่เมืองที่มี
ระบบโครงข่ายสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ดีอยู่แล้ว     
เป็นต้น รวมถึงควรจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนระดับภูมิภาคเพื่อที่จะได้มีความใกล้เคียงในแง่ของ
การพัฒนากลุ่มพื้นที่เมืองในระดับภาคเดียวกัน (ดังรูปที่ 3) 
Haruna อ้างในด ารงศักดิ์ จันโททัย [22]  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
รูปที ่3 แผนภาพแสดงทฤษฎีการวางผังเมืองตามฟังก์ช่ัน 
(Function planning theory)  
 
5.บทส่งท้าย: ความท้าทายในการบริหารเมือง
ในปัจจุบันและอนาคต 
     ก ร ณี ปั ญ ห า ก า ร ไล่ รื้ อ ชุ ม ช น เก่ า แ ก่ แ ล ะ มี
ประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมอย่างพ้ืนท่ีป้อมมหากาฬ
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ของกรุงเทพมหานคร หรือกรณีการจัดโซนนิ่งพื้นที่การใช้
ประโยชน์ของเมืองในการก าหนดนโยบาย เช่น การ
ก าหนดพื้ นที่ สี เขียว พื้ นที่ อุตสาหกรรม หรือพื้นที่
เกษตรกรรม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ เป็นตัวอย่างความ      
ท้าทายที่เกิดขึ้นกับการบริหารเมืองของรัฐในด้านการ
ด าเนินนโยบายในเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการ
ปะทะกันระหว่างแนวคิดเรื่องความต้องการและยินยอม
พร้ อม ใจของพล เมื อ งใน พื้ น ที่ ที่ มี ค วามแตกต่ า ง
หลากหลายกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาเพื่อสร้างความ
เจริญตามนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งออกมาใน
รูปแบบของการบริหารเมืองภายใต้เรื่องของสิทธิชุมชนที่
มักจะเกิดปัญหาในแง่ของการหาข้อตกลงประนีประนอม
ระหว่างการใช้นโยบายการบริหารจัดการเมืองของภาครัฐ
กับสิทธิในการก าหนดการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง 
เป็นต้น 
     นอกจากเรื่องการบริหารจัดการนโยบายในเชิงพื้นที่
เมืองแล้ว ปัจจุบันรัฐยังต้องเผชิญกับความท้าทายในด้าน
การบริหารเมืองหลากหลาย เช่น กรณีการบริหารเมือง
เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและต้องอาศัยการบริหารสั่งการ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น อุทกภัย วาตภัย วาคีภัย เป็นต้น 
หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เอง เช่น ปัญหา
การเผาป่า ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น ความซับซ้อนของ
ปัญหาที่ท้าทายในเรื่องนี้คือบางกรณีกลายเป็นปัญหา
เรื่องความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่บางครั้งต้อง
อาศัยความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่
ต้นก าเนิดภัยพิบัติอาจจะไม่ใช่พื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ เช่น เมืองในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ภาคใต้บางส่วนของไทยได้รับผลกระทบจากควันไฟที่มี  
ต้นก าเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 
     เรื่องความท้าทายเชิงการบริหารเมืองเพื่อรองรับการ
เกิดภัยพิบัติเป็นแง่มุมที่มีการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นตามล าดับ
ใน เรื่ อ งของการบริห ารจั ดการภั ยพิ บั ติ  (disaster 
management) เนื่องจากเป็นความท้าทายของการ
บริหารงานภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และ
โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่น ที่ปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
พื้นที่ในฐานะรัฐบาลที่ใกล้ชิดประชาชน  
     โดยสรุปแล้ว รัฐในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาและ
ความท้าทายในการบริหารเมืองมากมาย สิ่งส าคัญที่สุด
คือข้อจ ากัดคือในการบริหารเมืองที่ต้องอยู่บนพื้นที่เดิมที่
มีพลวัตรความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน 

รวมถึงอนาคต ซึ่งรัฐคือผู้ที่จะต้องมีบทบาทและหน้าที่
รับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น สิ่ งที่ รัฐควร
ค านึงถึงมากที่สุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การบริหารเมือง เพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนที่ด ารงอยู่
ในพื้นที่คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกนโยบายและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริหารเมือง 
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ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความ
ที่จะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน บทความชุดนี้เป็นตัวอย่างใน
การจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตาม
ตัวอย่างที่แสดงในบทความนี้ ซึ่งทางวารสารได้ท าการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาด
ตัวอักษร ค าอธิบายส าหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง รวมถึงเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ วิธีการ
ใส่รูปภาพ ตาราง ผู้เขียนบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ของวารสาร หรืออีเมล์ติดต่อกอง
บรรณาธิการที่ rs@aru.ac.th หรือ rs_aru@hotmail.com 
ค าส าคัญ: ข้อมูลส าหรับผู้แต่ง, ชนิดบทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์, การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์, การเตรียมและรูปแบบ
การพิมพ ์
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น  หากมี เนื้ อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ  แล ะได้ รับ ความ เห็ นชอบ จากกอง
บรรณาธิการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน (Title) สถานที่ท างาน (Work place 
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact 
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) 
และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหา
ดั งกล่ าวทั้ งห ม ดข้ า งต้ น ต้ อ งมี ทั้ งภ าษ าไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผ ล ก า ร วิ จั ย /ท ด ล อ ง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ
ที่ ร วบ รวม ห รื อ เรี ย บ เรี ย งจ าก ห นั งสื อ  เอ ก ส าร 
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานที่ท างาน วิธีการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 
 

3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เขี ย น ต้ อ งส่ งต้ น ฉบั บ บ ทความพ ร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่ อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน – ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา  1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ 
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานของผู้เขียนและผูเ้ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
4.2.2 ชื่อผู้เขียน 

พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 
1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 
คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าช่ือใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่
ท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย



บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หั วเรื่ องค าว่า “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า  ให้ พิ มพ์ หั ว เรื่ อ งค าว่า  “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละค าส าคัญ
เท่านั้น 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
4.3  ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 
 เนื ้อเรื ่อง ได ้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจ ัย วัสด ุ-
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง ผลการวิจัย/ทดลอง 
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม. 
 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
 
4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
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รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

รูปแบบ (Types of texts) 
บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK) 

ขนาด (Size) ตัวพิมพ์อักษร (Typeface) 
ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title) 20 ตัวหนา (Bold) 
ช่ือผู้เขียน (Author & co-authors) 16 ตัวหนา (Bold) 
การติดต่อผู้เขยีน (Contact address of correspondence)  12 ตัวธรรมดา (Normal) 
หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)  16 ตัวหนา (Bold) 
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts) 14 ตัวธรรมดา (Normal) 
ค าส าคญั (Keywords) 14 ตัวหนา (Bold)* 
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & number)** 16 ตัวหนา (Bold) 
หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & number) 14 ตัวหนา (Bold) 

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของค าเท่านั้นใหใ้ช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ 
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และพิมพ์ตัวธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  
 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เห นื อ ต าราง  โด ยป ก ติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษ ร  TH 

SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ ตัวธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน  
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4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
 

                 
1

M

m

m

X X                                  (1) 

และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  “เวเบอร์ 
(weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความให้ใช้การอ้างอิงแบบหมายเลข 
เช่น [1], [1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ปิ่นจินดา และคณะ 
[1] เป็นต้น ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีใน
ส่ วน เอ ก ส ารอ้ า งอิ งท้ า ย บ ท ค วาม  แ ล ะ ห้ าม ใส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 
 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
6.1 บทความในวารสาร 
[1] พันพัชร ปิ่นจินดา และ ดิเรก วรรณเศียร, “รูปแบบ

การบริหารสถานศึกษาแบบแฟรนไชส์”, วารสาร
วิจัย มสด, ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 3, 2554, หน้า. 161-175. 

[2] S. H. Han and J. H. LEE, “An overview of 
peak-to-average power ratio reduction 
techniques for multicarrier transmission,” IEEE 

Wireless Communications Magazine, Vol. 2, 
No. 2, Apr. 2005, pp. 56-65.  

6.2 หนังสือ  
[3] เพทาย เย็นจิตรโสมนัส, “เล่าเรื่องงานวิจัย (ไม่ยาก

อย่างที่คิด)”, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
(พิมพ์ครั้งท่ี 2), 2553. 

[4] R. V. Nee, and R. Prasad, “OFDM wireless 
multimedia communications (2th ed.)”, 
Artech House, 2000. 
 

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ                                                                                  
[5] วันทนา  เนาว์วัน, “ปัญหาและความต้องการมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่  3 , ปทุมธานี , กุมภาพันธ์ 
2556, หน้า. 162-170. 

[6] Y. Xing, Z. Wang, J. Sun and W. Wang, “An 
improved genetic algorithm with recurrent 
search for the job-shop scheduling problem,” 
Proceeding of The 6th World Congress on 
Intelligent Control and Automation, China, 
June. 21-23, 2006, pp. 3386-3390. 

6.4 วิทยานิพนธ ์
[7] รัตนา ทองเนื้อแปด , “การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า , ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2556. 

6.5 สิทธิบัตร 
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and Removal Using an Absorptive Solution 
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