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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ใน
เขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด 
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการศึกษาดูงาน 2) ความคาดหวังการพัฒนาของ
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 
ค าส าคัญ: สภาพปัจจุบัน, ความคาดหวัง, ส านักงานอัยการสูงสุด 

 
Abstract 

 The objectives of this research were to 1) study state for personnel development of the Office 
of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province, and 2) study expectation for personnel 
development of the Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province. The population 
was 126 personnel in the Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province. The 
instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The research results showed that: 1) As a whole, the state for personnel development of  the 
Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province was at a moderate level. When each 
aspect was considered, it was found that the highest average was the self-development and the lowest 
average was the educational visit, and 2) Overall, the expectation for personnel development of the 
Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya province was at a high level, when each 
aspect was considered, it was found that the highest average was the self-development, and the lowest 
average was the further studies of personnel. 
Keywords: State, expectation, Office of The Attorney General 
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1. บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ท าให้องค์กรมีการ
แข่งขันเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงจ าเป็นที่องค์กร
จะต้องเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลากร หรือสนับสนุน ให้บุคลากร
มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และหากมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องตรงตามความต้องการขององค์กรและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ จะท าให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งในทางตรงข้ าม หากองค์กรไม่ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุ คลากร อาจท าให้ การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายและไม่เกิดประสิทธิภาพใน
การพัฒนาองค์กร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ได้บัญญัติให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้ตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
     ส านักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ต้อง
บริหารราชการโดยค านึ งถึงหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดให้มีการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ โดยได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์กรประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญด้านพัฒนา
บุคลากร คือ ขาดการก าหนดสมรรถนะและแนวทางการ
พัฒนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากร สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านั กงานอัยการสูงสุดที่มีหน้าที่
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จึงได้จัดท าโครงการจัดท า

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการโดยยึดหลักสมรรถนะบนฐานระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency based HR 
system)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส านักงานอัยการสูงสุดมี
ทิศทางในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการในระยะยาว มุ่ง
หมายให้บุคลากรในส านักงานอัยการสูงสุด พัฒนาในด้าน
การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ด้ านการฝึกอบรม ด้าน
การศึกษาดู งาน และด้ านการพัฒนาตนเอง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
อัยการได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ เมื่อวันที่ 
23-24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
38 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 นอกจากน้ียังมี
การจัดอบรมในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่ 4 เช่น การอบรมจริยธรรมและความรู้พื้นในการปฏิบัติ
ราชการ จ านวน 3 รุ่น (ข้าราชการบรรจุใหม่) รวมจ านวน 
277 คน เป็นต้น  โดยในปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุดยัง
ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2559-2564 เพื่อก าหนดเป็นทิศทางต่อเนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-
2558) เดิม โดยยึดถือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศเป็นส าคัญ   
     โดยในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังกล่าว  
นอกจากเน้นให้ความรู้ และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเรื่องต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ
มุ่งให้ส านักงานอัยการสูงสุดสู่ความเป็นเลิศ และเป็นที่
ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานอื่นแล้ว ยังเป็น
เง่ือนไขในการปฏิบัติราชการ การเลื่อนต าแหน่ง และเงิน
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับ ซึ่งต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ที่ส านักงานอัยการสูงสุดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
อัยการได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ปี  ดั งกล่ าว เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องขององค์กรที่มุ่งเน้น
ให้บุคคลากรในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดมีศักยภาพ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานอื่น ผู้วิจัยใน
ฐานะปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด จึงได้ท า
การวิจัยบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา อันได้แก่  
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ส านักงานอัยการภาค 1 ส านักงานคดีศาลสูงภาค 1 
ส านักงานคดีแรงงานภาค 1 ส านักงานอัยการจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา ส านั กงานอัยการคดีศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานอัยการคดี เยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน
และความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากร ทั้งทางด้านการ
ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ด้านการฝีกอบรม ด้านการศึกษาดู
งาน และด้านการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวของส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาของบุคลากร
ส านักงานอยัการสูงสดุ ในเขตพื้นที่จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากร
ส านักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักงาน 
อัยการสูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย บุคลากรส านักงานอัยการภาค 1 บุคลากร
ส านักงานคดีศาลสูงภาค 1 บุคลากรส านักงานคดีแรงงาน
ภาค 1 บุคลากรส านักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บุคลากรส านักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 
บุคลากรส านักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและบั งคับคดีจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมจ านวน 126 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการอัยการ จ านวน 42 คน ข้าราชการธุรการ 
จ านวน 50 คน พนักงานราชการ จ านวน 3 คนลูกจ้างประจ า 
จ านวน 2 คน  และพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน     
29 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี ้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง รายได้ แบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนา
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ค่าความถี่  (Frequency)ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
Deviation) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงบุคลากรส่วนใหญ่ อายุ 51-60 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 16 ปี
ขึ้นไป ต าแหน่งข้าราชการธุรการ และรายได้ 40 ,001 
บาทขึ้น 
 4.2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการพัฒนาของ
บุคลากรส านักงานอัยการสู งสุด ในเขตพื้นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการพัฒนาของ
บุคลากรส านั กงานอัยการสู งสุด ในเขตพื้ นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

สภาพปัจจุบัน 
ระดับสภาพปัจจุบันการพัฒนา 

X S.D แปลผล 
1.ด้านการส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ 

2.83 0.79 ปานกลาง 

2.ด้านการฝึกอบรม 2.85 0.78 ปานกลาง 
3.ด้านการศึกษาดูงาน 
4.ด้านการพัฒนาตนเอง 

2.61 
2.98 

0.93 
0.97 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.93 0.84 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการพัฒนาของ
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
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 เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรยังมีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคง เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติราชการ เพื่อส่งผลให้
เกิดความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเพ่ิมขึ้น 
 4.3 การวิเคราะห์ภาพรวมความคาดหวังการพัฒนา
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังการพัฒนาของ
บุคลากรส านั กงานอัยการสู งสุด ในเขตพื้ นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

สภาพปัจจุบัน 
ระดับความคาดหวัง 

X S.D แปลผล 
1.ด้านการส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ 

3.94 0.70 มาก 

2.ด้านการฝึกอบรม 4.03 0.58 มาก 
3.ด้านการศึกษาดูงาน 
4.ด้านการพัฒนาตนเอง 

4.09 
4.20 

0.61 
0.66 

มาก 
มาก 

รวม 4.09 0.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคาดหวังการพัฒนาของ
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 เนื่องจากบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุดยังมีความ
คาดหวังว่าหน่วยงานจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น  ซึ่ งจะน าพาองค์ กรให้ มี
ความก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสู่ความเป็นเลิศ 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
การพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปราย ดังนี้ 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพปัจจุบันการพัฒนา
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่ อพิ จารณาเป็นรายด้านทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านการส่ ง
บุคลากรไปศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน 

และด้านการพัฒนาตนเอง พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง  
  5.1.1 ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
องค์กรขาดการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาต่อ และการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้า
ศึกษายังไม่ได้ครอบคลุม เพื่อเป็นการพัฒนาในด้าน
การศึกษา เพิ่มความรู้ ทักษะและความสามารถ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนางาน ซึ่งในด้านการส่งบุคลากร
ไปศึกษาต่อ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ องค์กรจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการการศึกษาให้แก่บุคลากร 
อาจเป็นเพราะจ านวนทุนท่ีได้จัดสรรมีจ านวนจ ากัด และ
ประกอบกับระยะเวลาที่บุคลากรที่ได้รับทุนยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ทรงศักดิ์ ทิอ่อน [1] ที่ศึกษา
เรื่องปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัญหา
ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้านการศึกษาอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เพราะว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ที่มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการ
สาธารณะครบคลุมทั้งจังหวัด อีกทั้งยังมีนโนบายในการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และที่ผ่านมามักมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค และด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสว่นมาก จากภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติหรือ
บุคลากรที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  5.1.2 ด้านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์กรขาดการ
ส ารวจข้อมูลก่อนการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม
ไม่ ชัด เจนทั้ งในการอบรมระยะสั้น  และระยะยาว 
หลักสูตรในการฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ซึ่งในด้านการฝึกอบรม ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ องค์กรส ารวจความต้องการจัดฝึกอบรมของ
บุคลากร อาจเป็นเพราะในแต่ละการจัดฝึกอบรมความรู้
ให้กับบุคลากรนั้น ยังไม่ได้ส ารวจความต้องการของ
บุคลากรก่อนการจัดฝึกอบรม โดยค านึงถึงความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมที่ต้องการ
ให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านใดเป็นส าคัญ ซึ่งไม่สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของ กิตติพงษ์ ค าแหง [2] ศึกษาเรื่อง
สภาพและความต้องการพัฒนาครูของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สหวิทยาเขตสุขุมชล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า มีระดับความคิดเห็น
ระดับสู งสุด  คื อ  สถานศึกษาส่ งเสริม ให้ ครู เข้ ารับ
การศึกษาอบรม ณ สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังนี้เป็น
เพราะผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นว่าหน่วยงานมีการ
วางแผน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อตาม
ความถนั ด และสาขาที่ ข าดแคลนศึ กษาดู งาน ใน
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสนับสนุนครูเข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งการจัดฝึกอบรมมีความจ าเป็นมากที่สุดส าหรับ
ครู เพราะครูมีความส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์การ
ให้ไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จขององค์การได้ด้วย
เหตุผลที่ว่า การฝึกอบรมสามารถพัฒนาและเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมการปฏิบั ติ งานของบุคลากรให้ปรับตั ว
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเทคโนโลยี
ไปพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
  5.1.3 ด้านการศึกษาดูงาน มีระดับความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรด้านการศึกษาดูงานยังไม่ทั่วถึง ด้าน
การน าเทคนิคใหม่ ๆ ขององค์กรยังไม่ทันสมัย ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และยังไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่ งยังไม่มีการน าความรู้จาก
การศึกษาดูงาน มาเผยแพร่ในองค์กรเท่าท่ีควร ซึ่งในด้าน
การศึกษาดูงาน ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กร
ส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากรได้ครอบคลุม
บุคลากรทุกประเภท อาจเป็นเพราะงบประมาณที่มีจ ากัด 
องค์กรจึงให้ผู้รับการฝึกอบรมในระดับที่เป็นผู้บริหาร
ได้ รับการศึ กษาดู งาน  หากเป็นบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการจะไม่มีการส่งเสริมให้การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภายในประเทศหรือนอกประเทศ ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลี โกกะนุช [3] ได้
ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พบว่า โดยภาพรวมสภาพปัจจุบัน และความคาดหวังของ
บุคลากรในด้านการวางแผนการด าเนินการ และการ
ประ เมิ นผล  มี ค วามสอดคล้องกัน  ในขณ ะที่ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังมีความแตกต่าง โดย
บุคลากรมีความคาดหวังให้แต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ด้านการวินิจฉัยผล

การประเมิน พบว่า บุคลากรคาดหวังให้ผู้ประเมินมี
ความรู้และเข้าใจในเกณฑ์ ช้ีวัด และการให้ รางวัล 
บุคลากรคาดหวังในรางวัลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
อยูใ่นระดับมาก       
  5.1.4 ด้านการพัฒนาตนเอง มีระดับความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ องค์กรส่งเสริมให้
บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้
มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้บุคลากรได้สรุปการปฏิบัติงานใน
แต่ละปีงบประมาณ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่มากเท่าที่ควร และ
ถึงแม้องค์กรจะสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไม่ว่า
จะสอบเชิงทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และ
หากส าเร็จการศึกษาก็สามารถรับเงินเดือนตามวุฒิที่
สูงขึ้น ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ซึ่ง
ในด้านการพัฒนาตนเอง ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
องค์กรจัดให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน อาจเป็นเพราะในปัจจุบันแม้องค์กรจะส่งเสริมให้
มีการด าเนินการแสดงความคิดเห็นในทางปฏิบัติ แต่ไม่มี
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยประสบการณ์
ของบุคลากรนั้นๆเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งความรู้ที่ได้แสดง
คิดเห็นไปนั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ
องค์กร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรีชา เกตุผดุง [4] 
ศึกษาสภาพและความต้องการการพัฒนาบุคลากรของ
ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการ
พัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ
การส่งเสริมให้มีการเขียนคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน
การจัดให้บุคลากรได้มีหนังสือส าหรับการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองโดยตรง การจัดกิจกรรมการประชุมทางด้าน
วิชาการ การจัดให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน การส่งเสริมโดยการรับฟังค าบรรยายวิทยุหรือ
โทรทัศน์ ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ต้องให้ความส าคัญในการจัดส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองบ้าง แต่ยังไม่ต่อเนื่อง ครูผู้สอนโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยวสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ต้องให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประชุมทางด้านวิชาการ ซึ่ง
เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ได้
ด้วยตนเองเป็นส าคัญ ตามความพร้อม ความสะดวก และ
ความสนใจในตนเอง 
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 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคาดหวังการพัฒนา
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ด้านการฝึกกอบรม ด้าน
การศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่ามีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 5.2.1 ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความคาดหวัง 
ในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ 
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
บุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ และมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อได้ครอบคลุม
บุคลากรทุกประเภทเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร
ขององค์กร ซึ่งในด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ในข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากทีสุด คือ องค์กรเตรียมความพร้อมให้
บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความ
คาดหวังในการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ องค์กรเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของ
สถานศึกษาที่รองรับตามความถนัดและสอดคล้องกับ
ความรู้ที่บุคลากรไปศึกษามา โดยการประสานไปยัง
สถานที่ที่บุคลากรนั้นๆ ต้องการศึกษาต่อ เพื่อสะดวกใน
การศึกษาต่อของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ชลอ สืบศักดิ์ [5] ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบันและ
ความคาดหวังต่อการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ด้านหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการ
สอน ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรีพบว่า ความคาดหวังในการด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก การพัฒนา
บุคลากรโดยกระบวนการบริหารอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือดูงาน 
และด้านการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน 
 5.2.2 ด้านการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความคาดหวัง ให้องค์กรมี
หลักสูตรในการฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ซึ่งการน าเทคนิคในการฝึกอบรม มาพัฒนา
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาวจะท าให้มีการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ด้านการฝึกอบรม ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กร

มีหลักสูตรในการฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ในงาน         
ที่รับผิดชอบ ดังนั้นองค์กรควรจัดหลักสูตร ในการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร และสอดคล้อง
กับหน่วยงาน ภายนอก อันมีผลให้บุคลากรได้รับความรู้
ทั้ งในด้านการปฏิบัติงานและความรู้ที่ เป็นองค์รวม        
ใช้ส าหรับหน่วยงานโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของวันชัย จันทะดาลา [6] ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบัน
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์สังคม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว    
พบว่าความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม
และรายด้าน ทั้ง 4 คือ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม 
ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เนื่องจากว่าคณะวิทยาศาสตร์สั งคม มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว เป็นคณะที่สร้างตั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2540 
ความต้องการที่จะพัฒนามีหลายด้าน เช่น อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในที่ท างาน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ 
ห้องอ่านหนังสือห้องสมุด ต าราเรียน ต าราสอนยังจ ากัด 
(ภาษาลาว) มีความต้องการพัฒนามากเนื่องมาจาก
สถานการณ์ ในปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้ งในด้าน
เทคโนโลยีก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพนักงาน
บุคลากรมีความจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี  อันจะช่วยในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับความสามารถของตนเอง
ให้ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน
รวมทั้งพนักงานแต่ละคนต้องการประสบความส าเร็จ    
ในการปฏิบัติงาน มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานและ
รายได้ 
 5.2.3 ด้านการศึกษาดูงาน  มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก พบว่าบุคลากรมีความคาดหวัง ให้มีระบบ
การน าความรู้จากการศึกษาดูงาน มาเผยแพร่ในองค์กร 
มีการศึกษาดูงานด้านการน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ งาน  เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับภาระหน้ าที่ ก าร
ปฏิบัติงานขององค์กร และส่งเสริมการศึกษาดูงานของ
บุคลากรได้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท เพื่อมาพัฒนา
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในด้านการศึกษาดูงาน ใน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดให้มีระบบการน าความรู้
จากการศึกษาดูงาน มาเผยแพร่ในองค์กร ทั้งนี้อาจเพราะ
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การศึกษาดูงานจะใช้งบประมาณในการศึกษาดูงานก็ตาม 
แต่เมื่อบุคลากรที่เป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับความรู้จาก
การศึกษาดูงานไม่ว่าทั้งในหรือนอกประเทศก็ตามควรน า
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาสรุปถึงข้อเท็จจริง
ถึงความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมารวบรวมเป็น
ข้อมูลเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้ จาก
การศึกษาดูงานมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
พระมหาชิษณพงศ์ ศรจันทร์ [7] ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย พบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย โดยภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือการสอนงาน การศึกษาต่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การปฐมนิ เทศ การเผยแพร่ข่ าวสารทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน 
การฝึกอบรม และการสัมมนา ตามล าดับ 
  5.2.4 ด้านการพัฒนาตนเอง มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความคาดหวังการพัฒนา
ตนเองอยู่ เสมอ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีการประเมิน
ความก้าวหน้าด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรประเมิน
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เพื่ อมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งในด้านการพัฒนาตนเอง ในข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรจัดให้บุคลากรทุกประเภท
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
พัฒนาตนเองอาจมีการกระจายไปมุ่งให้ความรู้ในระดับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ ควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรในทุกระดับช้ัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ โกเมนทร์ พร้อมจะบก [8] ได้ศึกษาเรื่องสภาพและ
ความต้องการการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนการ
สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า ความต้องการการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การสอน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากเมื่อพิ จารณา    
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากร       
ได้ฝึกทักษะเรียนรู้ในขณะที่ปฏิบัติงานรองลงมาคือ การ
น าความรู้และทักษะมาปฏิบัติงานมาพัฒนางานและ
ปรับปรุงการท างานด้วยตัวเองและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ การส ารวจการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกปี
การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 7.1.1 ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ องค์กรควรมี
การวางแผนเพื่อด าเนินการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีการน าแผนไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังเพื่อสามารถพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
อัยการสูงสุด 
 7.1.2 ด้านการฝึกอบรม ควรจัดหลักสูตรในการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรส านักงานอัยการสูงสุดได้เข้าอบรมอย่างทั่วถึง 
และจัดอบรมบุคลากรให้ตรงกับสายงานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 7.1.3 ด้านการศึกษาดูงาน ควรส่งเสริมให้บุคลากรไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส่งเสริมการศึกษาดูงานของ
บุคลากรได้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทและสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการศึกษาดูงาน 
 7.1.4 ด้านการพัฒนาตนเอง ควรส่งเสริมให้บุคลากร
ศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันละกัน มีการ
ประเมินความก้าวหน้าด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรศึกษาสภาพและปัญหาในการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อ
น าผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป 
 7.2.2 ควรศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อท าให้ทราบ
ถึงแนวทางใหม่ที่จะพัฒนาบุคลากรของส านักงานอัยการ
สูงสุดใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 7.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
พัฒนาบุคลากร ในส านักงานอัยการสูงสุด ตามทัศนะของ
ผู้บริหารกับบุคลากร ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หรือเขตพื้นที่อ่ืน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความต้องการด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี ผลการศึกษาพบว่า 1) ความต้องการด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา 5 ล าดับแรก 
ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ จิตอาสา การวิจัย โปรแกรมส าเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ และการส่งเสริมสุขภาพ 2) ความพึง
พอใจด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นแบบรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ วิทยากร หลักสูตรการบริการวิชาการ กระบวนการ สิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ และการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และ 3) นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความต้องการ, ความพึงพอใจ, งานบริการวิชาการ 

 
Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study academic service needs of students of 
Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University, and 2) to study satisfaction of students of Phranakorn Si 
Ayutthaya Rajabhat University toward  academic service and 3) compare the satisfaction 
toward  academic service according to the personal characteristics. The samples were 350 students 
of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University. The tool for study was the questionnaire. Statistical 
techniques used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
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one-way ANOVA, and LSD. The results of the research were 1) the first five highest academic service 
needs of students were foreign language, public mind, research, computer program, and sanitation, 
2) as a whole, satisfaction of students of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University 
toward  academic service were at high level. Level of lectures, academic service courses, procedures, 
facilities, staffs, and applications were at high level. And 3) the students of different faculty were 
satisfied with academic service at statistically significant difference level of .05. 
Keywords: needs, satisfaction, academic service 
 

1. บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34ก าหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาขึ้น ตามประกาศขอกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษาขึ้น 4 ด้าน คือ
ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการ
บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้ยึดตามพันธกิจที่ปรากฏใน 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลังปัญญาแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง       
การเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนวิจัย  
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 

ตามพันธกิจข้างต้นเห็นได้ว่านอกจากมหาวิทยาลัย
ต้องจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การบริการทางวิชาการยังเป็น พันธกิจ

หลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ซึ่งเป็นกระบวนการการน าองค์ความรู้จากคณะต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนหรือสังคม เพื่อท า
ให้ชุมชนหรือสังคมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และการบริการวิชาการยังท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และท าให้ได้รับประสบการณ์ 
จากการบริการวิชาการมาพัฒนาหลักสูตร และการจัด   
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ    
 งานบร ิการว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา สั งกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา      
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงบประมาณ       
มุ่งให้บริการวิชาการใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ดังนั้นเพื่อให้
การด าเนินงาน ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องจัดท าแผน
บริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ     
ผู้บริการ ซึ่งถือว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยาถื อ เป็ นผู้ รั บบริ ก า ร กลุ่ มหนึ่ ง        
ผู้วิจัย ในฐานะปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา             
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ช อบ เกี่ ย ว กั บ ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ขอ ง
มหาวิทยาลัยฯ จึงศึกษาเรื่องความต้องการด้านงาน
บริการวิชาการของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปจัดท าแผน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความต้องการด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านงานบริการ
วิชาการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

3. สมมติฐานการการวิจัย 
 นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ท าให้ทราบถึงความต้องการด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 4.2 ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 4.3 ท าให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8,790 
คน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 383 คน ซึ่งผู้วิจัยค านวณหา
ขนาดที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรและวิธีการ
ค านวณของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   

5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

5.3 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 – เดือนเมษายน 2558 

6. เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเรื่อง

ความต้องการด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

การสร้างแบบสอบถาม โดยสร้างข้อค าถามจาก      
ตัวแปรที่ได้มาจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษา ผู้วิจัย
สร้างแบบสอบถาม น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content 
Validity) จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงพินิจ แล้วค านวณดัชนีความสอดคล้องภายใน (Index 
of Item Objective Congruency : IOC) รวบรวมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ปรับปรุง
แบบสอบถามแก้ไขให้เหมาะสม ถูกต้องและพัฒนาให้เป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(try out) กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Alpha 
Cronbach Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมี
ค่าเท่ากับ .86 ซึ่งสามารถน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริงได้ 

 
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

7.1 ความถี่ และร้อยละ ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ สังกัดคณะ ระดับการศึกษา 
ประเภทของการศึกษา และความต้องการในการเข้ารับ
บริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

7.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการ
อธิบายความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



12                                                                                         วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559         
 

7.3 การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ใช้ในการ
เปรียบเทียงความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจ าแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล และกรณีมีความแตกต่างรายคู่จึง
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธี LSD. 
(Fisher’s Least – Significant Different) 

 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

8.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวน
แนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง  บทความ 
วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ 

8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field 
Survey) เป็นการเก็บรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยที่ผู้วิจัยได้
แจกแบบสอบถามด้วยตนเองแก่กลุ่มตัวอย่างตามคณะ
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 350 ชุด จาก 383 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.38 

 

9. ผลการศึกษา 
 9.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.3 สังกัดคณะครุศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 29.4 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 33.5 และประเภทการศึกษาเป็นภาค
ปกติ คิดเป็นร้อยละ 72    
 9.2 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการเข้ารับบริการ
วิ ช า ก า ร กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  อั น ดั บ แ ร ก เ รื่ อ ง 
ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 32.3 อันดับสอง เรื่อง 
จิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 11.1 อันดับสาม เรื่องการวิจัย 
คิดเป็นร้อยละ 10.0 อันดับสี่ เรื่องโปรแกรมส าเร็จรูปของ
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 9.1 และอันดับห้า เรื่อง
ส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 8.3 

 9.3 ภาพรวมความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่
ในระดับมาก (X  = 4.04 และ S.D. = .815) เมื่อ
พิจารณาเป็นด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ รองลงมา ด้านหลักสูตรการบริการ
วิชาการ  ด้านวิทยากร ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้าน
กระบวนการ ความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการแต่ละ
ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
      9.3.1 ด้านวิทยากร ภาพรวมของความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.05 และ S.D. = .847)  เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
รองลงมา ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดอบรม  ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่าง
ดี  
      9.3.2 ด้านหลักสูตรการบริการวิชาการ ภาพรวม
ของความความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 4.09 และ 
S.D. = .795)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลักสูตร
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ รองลงมา หลักสูตรมี
ความทันสมัย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หลักสูตร
สามารถพัฒนาชุมชนได้  
      9.3.4 ด้านกระบวนการ ภาพรวมของความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 3.92 และ S.D. = .823)  ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รูปแบบการจัดอบรมมีความ
เหมาะสม รองลงมา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตาม
ก าหนด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การติดต่อขอรับ
บริการมีความสะดวก  
    9.3.5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพรวมของ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 3.99 และ S.D. = 
.832)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานที่จัดอบรมมี
ความเหมาะสม รองลงมา เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ทันสมัย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกเพียงพอ  
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    9.3.6 ด้านเจ้าหน้าที่ ภาพรวมของความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.00 และ S.D. = .807)  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือมีบุคลิกภาพที่ดี รองลงมา มีการ
อ านวยความสะดวกได้ดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มี
การติดต่อประสานงานได้ดี  
    9.3.7 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภาพรวม
ของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X  = 4.00 และ S.D. 
= .807)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  รองลงมา สามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพในอนาคต และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ 
 9.4 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านงานบริการ
วิชาการของนักศึกษา พบว่า 
 9.4.1นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ด้านงานบริการวิชาการของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
      9.4.2 นักศึกษาที่มีสังกัดคณะต่างกันมีความพึง
พอใจด้านงานบริการวิชาการ ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักศึกษาที่มีสังกัดต่างกัน มีความพึงพอใจด้านงานบริการ
วิชาการ ด้านวิทยากร ด้านหลักสูตรการบริการวิชาการ 
ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
เจ้าหน้าที่ และด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จึงได้จ าแนกเป็นรายคู่ 
พบว่า 
 ด้านวิทยากร นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ มีความ
พึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการ
จัดการ และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มีความพึง
พอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
 ด้านหลักสูตรการบริการวิชาการ นักศึกษาสังกัดคณะ
ครุศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ  มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ด้านกระบวนการ นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ มี
ความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มี
ความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการมีความพึงพอใจมากกว่า มากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นักศึกษาสังกัดคณะครุ
ศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการมีความพึงพอใจ มากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ด้านเจ้าหน้าที่ นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์มีความ
พึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และนักศึกษาสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ นักศึกษาสังกัด
คณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจมากกว่าประชาชนที่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีความพึง
พอใจ มากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการมี
ความพึงพอใจ มากกว่านักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
 นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
ด้านงานบริการวิชาการภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 นักศึกษาที่มีประเภทการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจด้านงานบริการวิชาการ ภาพรวมไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

10.อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องความต้องการความต้องการด้านงาน
บริการวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 10.1 นักศึกษามีความต้องการในการเข้ารับบริการ
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อันดับแรกเป็นภาษาต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เหตุผลส าคัญมี 2 ประการ ประการแรก การที่โลกมี
ลักษณะเป็นโลกาภิวัตน์คือการที่ประชาคมโลก หรือ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก สามารถรับรู้ มีความสัมพันธ์ หรือ
รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมีทักษะภาษาต่างประเทศจึง
จ าเป็น ทั้งด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การ
ท่องเที่ยว และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้
นักศึกษาตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 
ฯลฯ และ ประการที่สอง คือการที่ประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) และก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้
ในการท างานของอาเซียน  แม้ว่าจะหมายถึงก าหนดให้ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างกันในการท างาน
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แต่ประชาชนก็จ าเป็นมี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เนื่องจากต้องใช้ทั้งในการติดต่อสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเองในการมี
เครือข่ายกับชาวต่างชาติ ซึ่งผลการศึกษาที่ว่านักศึกษา   
มีความต้องการ ในการเข้ า รับบริ การวิ ชาการกับ
มหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับการวิจัย 
ของ สุนทรี ดวงทิพย์ และคณะ [1] เรื่องความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร พบว่าประชาชนต้องการให้คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ จัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับ
หลักสูตรทักษะพื้นฐานภาษาต่างประเทศ หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและเพื่อการอาชีพ 
ปรากฏว่า ภาษาอังกฤษได้รับความสนใจมากที่สุด 
ภาษาจีนได้รับความสนใจปานกลาง และภาษาพม่าได้รับ
ความสนใจน้อยที่สุดส่วนภาษาอื่นที่มีผู้สนใจบ้างได้แก่ 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส 

ผลการวิจั ยยั งพบว่ านักศึกษามีความต้องการ         
ในการเข้ารับบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยา อันดับสอง เป็นจิ ตอาสา หรื อ           
จิตสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลมีความรู้สึกถึงการ
เป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ สิ่งที่เป็นส่วนร่วมว่า   
เป็นสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน แสดง
ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ปลูกฝังให้นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และรู้จัก
เสียสละ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ว่า  “บัณฑิตเป็นคนดี ใฝ่ เรียนรู้       
มี วิ นั ย  จิ ต ให้ บ ริ ก า ร ”  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บพั น ธกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชน
ท้องถิ่น 

10.2 ความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการของ
นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจากงานบริการ
วิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินงานมา
นาน ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
ตลอดมา ทั้ งในด้านวิทยากร  หลักสูตรการบริการ
วิชาการ กระบวนการ สิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ 
และการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ตลอดมา ซึ่ งผล
การศึกษาครั้งนี้ได้สอดคล้องกับการศึกษาของหัสดินทร์ 
สอนปะละ [2] เรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการให้ 
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บริการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2555 พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความ      
พึงพอใจมากและเมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าทุกด้าน     
อยู่ในระดับมากเช่นกัน  แสดงให้เห็นว่าสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีการบริหารจัดการด้านงานบริการวิชาการเพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และจากผลการวิจัยยังพบว่าด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการวิชาการว่า
จะสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
หลายลักษณะ ได้แก่ มีความรู้ในสาขาวิชาที่สนใจมากขึ้น  
น าความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
อย่างมีคุณภาพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ รวมทั้ง
น าไปประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้  

10.3 นักศึกษาที่มีสังกัดคณะต่างกันมีความพึงพอใจ
ด้านงานบริการวิชาการ ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดบริการวิชาการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่ตรงต่อความคาดหวังของ
นักศึกษาแต่ละคณะฯ จึงท าให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
และพบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจ
มากกว่านักศึกษาคณะอื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
วิทยากร ด้านหลักสูตรการบริการวิชาการ กระบวนการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ แสดงว่าการจัดบริการวิชาการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ แต่นักศึกษาคณะอื่น ๆ ได้แก่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ การจัดบริการ
วิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ 
ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาควรพัฒนาการจัดบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาทั้ง     
4 คณะ 
 

11. ข้อเสนอแนะ  
11.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   

11.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ควรก าหนดแผนบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของนักศึกษา ประกอบด้วย 
กิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศ จิตอาสา การวิจัย 
โปรแกรมส าเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ และการส่งเสริม
สุขภาพ 

11.1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ควรพัฒนากิจกรรมบริการวิชาการที่ผู้
เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชนได้  
11.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

11.2.1 ควรศึกษาเรื่องการประเมินผลการน าความรู้
จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาที่รับ
ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11.2.2 ควรศึกษาเรื่องต้องการด้านงานบริการ
วิชาการของบุคลากรหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

11.2.3 ควรศึกษาเรื่องความต้องการด้านงานบริการ
วิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
 

12. กิตติกรรมประกาศ 
     ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ให้
งบประมาณเพื่อการด าเนินงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร
จ านวน 194 คน ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ตัวแปรการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรการท างานเป็นทีม ตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตัวแปรการบริการที่ดี ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: สมรรถนะหลัก, พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ, มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 

 
Abstract 

 This research has objective to study Factors influencing towards Competency of 
Phranakorn SiAyutthaya Rajabhat University Academic Staff. The methodology of this research was 
quantitative method. By collecting data with questionnaires from 194 population who were the 
Phranakorn SiAyutthaya Rajabhat University Academic Staff, and analyzed data by using descriptive 
and inferential statistics. The research findings : the confirmatory factor analysis of the competency 
indicators found that all indicators had relationship and 0.05 statistical significant. The factors had 
related each other and could analyze with elements. The analysis resulted in the model was 
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compatible with data. The competency factors would influence on integrity, teamwork, expertise, 
achievement motivation and service mind respectively. 
Keywords: Core Competency, Academic University Staff, Phranakorn SiAyutthaya Rajabhat University 
 

1. บทน า 
 ในอดีตมีการก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในสถาบันอุดมศึกษา มีสถานะเป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2507 [1] ต่อมาในปี 
พ.ศ.2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดจ้างพนักงาน
ทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับการออกนอกระบบในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอัตราที่มากกว่าข้าราชการ คือ เพิ่มขึ้น 1.7 
เท่า ส าหรับข้าราชการ สาย ก. และเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า 
ส าหรับข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. ทั้งนี้เป็นไปตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งมีนายพิชัย รัตตกุล รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน [2] จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตรา
ข้าราชการ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มีการก าหนดเกี่ยวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  อย่ าง เป็นทางการ และปัจจุบัน ใน
สถาบันอุดมศึกษาไม่มีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว โดยสถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ จะใช้การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดแทนอัตราข้าราชการเดิม ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย มี
สิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
และต าแหน่งผู้บริหารเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา [3] พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตราที่ 7 
กล่าวถึงการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง  
การเรียนรู้ เชิดชูปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป
วิทยาการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา    
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี
พันธกิจในการสร้างเสริมโอกาสในการศึกษา ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น สร้างระบบบริหารจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีภาระหน้าที่     
ในการส่งเสริมการเป็นอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่กับความดี สร้างส านึกในคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
สังคมให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [4] 
 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีบุคลากรประเภท พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มาแทนอัตรา
ข้าราชการ และอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคน เพราะเป็นบุคคลที่จะท าให้จุดหมาย 
หลักการ โครงสร้างของหลักสูตรหรือจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาซึ่งเป็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนและ
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความช านาญเพิ่มพูน
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของรัฐ 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื ่อศ ึกษาปัจจ ัยที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อสมรรถนะของ    
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยศึกษาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ
ตามหลักสมรรถนะของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ที่กล่าวถึงสมรรถนะหลัก 5 ด้านของ
ข้าราชการพลเมืองไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 1)การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 2)การบริการที่ดี 3)การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 4)การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
5)ความร่วมแรงร่วมใจ  
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้นคือ สถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 ตัวแปรตามคือ ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย 
3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
 ปร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่  พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน 
หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองอธิการบดี ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวนรวม 194 คน 
3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พื้นที่การศึกษาวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
3.5 ขอบเขตด้านเวลา 
 ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนเมษายน 2558 รวมเป็นเวลา 7 เดือน 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินงานดังนี้ 
 4.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารและการส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 
 4.1.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรม มาใช้พัฒนาแบบสอบถามส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ ด าเนินการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1 – 3 หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ กับสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 4.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลหาอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
ทดสอบความตรง เชิ ง โคร ง สร้ า ง  และวิ เ ค ราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล 
 4.1.4 สรุปผลเชิงสาเหตุของตัวปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

5. ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ตัว
บ่งชี้ของปัจจัยทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.47 
ถึ ง  0.94 แ ล ะมี ค ว า มสั มพั น ธ์ เ ชิ ง บ วก  เ มท ริ ก ซ์
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ไม่ เป็นเมทริกซ์ เอกลักษณ์ 
(identity matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถ
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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พัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย

พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (2-test) ไม่
มีนัยส าคัญ (p=0.0) ค่ า  CFI=0.91 ค่ าดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) ที่มีค่า 0.72 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.77 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 
ค่า RMSEA = 0.18 และค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของ
ส่วนที่ เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.056 ซึ่งเข้าใกล้ 0 
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเป็น
ผลการวิเคราะห์โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบคุณลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับตัวแปรสังเกต
ได้ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้คุณลักษณะของสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัย พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 15 ตัว   
มีขนาดตั้งแต่ 0.78 ถึง 9.35 และมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 พิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่
ส่งผลต่อตัวแปรพบว่า สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปรการ
ท างานเป็นทีม ตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตัวแปรการบริการ  
ที่ดี มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง       
ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.86 ถึง 0.99 โดยตัวแปรทุกคู่มี
ความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน คือมีค่าความสัมพันธ์
เป็นบวก ทั้งนี้สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย    
สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ไม่ได้รับอิทธิพลทางอ้อมใด ๆ เลย จากผลการพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที ่ม ีอ ิทธิพลต่อสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การที่จะพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยานั้น สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรการสั่งสมการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม มากที่สุด รองลงมาคือ การท างานเป็น
ทีม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และการบริการที่ด ีตามล าดับ 

  

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า  เห็นด้ วยในทุกด้ านอยู่ ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

 6.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มประชากรต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ด้านการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับมาก ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งมี
ภารกิจที่ ได้รับมอบหมายได้แก่  งานสอน งานวิจัย       
งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และอยู่ท่ามกลางผู้รับบริการคือ นักศึกษาที่มีความ
คาดหวัง ในตัวผู้ สอน หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย       
สายวิชาการอย่างมาก จึงท าให้พนักงานมหาวิทยาลัย     
สายวิชาการตั้งใจในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในทุกด้าน และ
ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสุรัตน์ 
ดวงชาทม [5] ที่ว่าการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ท างานมีการกระตุ้นให้บุคลากรเพิ่มขีดความสามารถของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องและน าสิ่งที่องค์การสนับสนุน      
ด้านการเรียนรู้ มาใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมงาน 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายองค์การร่วมกัน ดังนั้นแนวทาง  
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคลากร  
ที่ปฏิบัติงาน จะต้องให้ความส าคัญต่อสมรรถนะด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้ดีของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายของการ
ก่อตั้งองค์การ ดังนั้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงเป็นเป้าหมาย



ARU Research Journal, Vol.3, No.2, May 2016                                                                                                   21 

 

ส าคัญขององค์การสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการที่จะท า
ให้สมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์บรรลุผลตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาค้นคว้าของ พิสมัย พวงค า [6] ที่ศึกษา
สมรรถนะหลักและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี  11 ด้ าน      
โดยเรียงล าดับคือ ด้านการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์     
มีความส าคัญอยู่ในอันดับแรก 

6.1.2 การบริการที่ดี : ระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มประชากรต่อการพัฒนาสมรรถนะการบริการที่ดีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
การเป็นพนักมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความตั้งใจที่จะ
ถ่ายทอดความรู้สู่ลูกศิษย์ (นักศึกษา) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ มณีรัตน์ ฉัตรอุทัย [7] ที่ท าการศึกษา
กรอบสมรรถนะและความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ให้บริการห้องสมุดของส านักหอสมุดกลาง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พบว่า กรอบสมรรถนะของผู้ให้บริการห้องสมุด มีจ านวน 
11 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 
สมรรถนะ ได้แก่ การบริการที่ดี จริยธรรม การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และ
ความร่วมแรงร่วมใจ และขัดแย้งกับ ฎายิน วงศ์หงษ์ [8] 
ที่พบว่า หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็น
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ที่ให้ความส าคัญน้อยที่สุด
กับ สมรรถนะด้านการบริการที่ดีและจริยธรรม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกรอบการท างานและภารกิจการท างานที่
แตกต่างกันที่แตกต่างกัน 
 6.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  : 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อการพัฒนา
สมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มี
ความคิดเห็นเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นผู้ที่ต้องถ่ายทอด
ความรู้สู่นักศึกษา จึงควรมีความรู้และความรอบรู้เพื่อ    
เอาไปถ่ายทอด ประกอบกับนักศึกษาที่ เข้ามาเรียน       
ก็มีความคาดหวังจากตัวอาจารย์สูง ขัดแย้งกับ ฎายิน     
วงศ์หงษ์ [8] ที่พบว่า หลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
(นปส . )  เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ที่ ให้
ความส าคัญกับ สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพเป็นอันดับรอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบ
การท างานและภารกิจการท างานที่แตกต่างกัน 
  6.1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม : 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อการพัฒนา
สมรรถนะการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษามีข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ให้ความส าคัญกับจริยธรรมสูง ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษากับ ชัยพงษ์ กองสมบัติ [9] ที่ศึกษาสมรรถนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ด้านจริยธรรม สอดคล้องกับ       
เจณศจี ไพบูลย์สวัสดิ์ [10] ที่ได้ศึกษาขีดความสามารถ
ของหัวหน้าแผนกสังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคค     
โดยศึกษาการก าหนดขีดความสามารถหลักในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนก คือ ด้านจริยธรรม แต่
ขัดแย้งกับ ฎายิน วงศ์หงส์ [8] พบว่า หลักสูตร          
นักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ ที่ให้ความส าคัญน้อยที่สุดกับ สมรรถนะด้าน
การบริการที่ดีและจริยธรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบ
การท างานและภารกิจการท างานที่แตกต่างกัน 

 6.1.5 การท างานเป็นทีม : ระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มประชากรต่อการพัฒนาสมรรถนะการท างาน
เป็นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับมาก      
อาจเนื่องจาก ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีหลายด้าน ทั้งงานสอน 
งานวิจัย  งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ท าให้ต้องมีการท างานร่วมกันและเพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การร่วมแรงใจท างานเป็นทีมจึง
เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บดินทร์ 
อินทร์พันธ์ [11] ด้านการท างานเป็นทีม จากการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อสมรรถนะหลัก 
โดยภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า บุคลากรฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสามัคคี
ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน/ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งบริษัท ได้ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับบริษัทฯ และสนับสนุนการตัดสินใจของ
บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในทีมแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์  
ที่ดีระหว่างบุคลากรในบริษัทฯ ด้วยกันเอง และกับ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
และสอดคล้องกับ ฎายิน วงศ์หงษ์ [8] พบว่า หลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ ที่ให้ความส าคัญกับ สมรรถนะความร่วมแรง
ร่วมใจท างานเป็นทีม 
 6.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลั ยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานี้      
ตัวบ่ งชี้ปัจจัยทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญ และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ข้อมูลเหมาะสม   
ที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผล   
การวิ เคราะห์ โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบอิทธิพลของปัจจัยกับสมรรถนะพนักงาน
มหาวิทยาลั ยสายวิ ชาการ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับตัวแปรสังเกตได้ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้
คุณลักษณะของสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบอิทธิพลของปัจจัยกับสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พิจารณา
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปร
พบว่า การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีอิทธิพล
ทางตรงต่อสมรรถนะมากที่สุด รองลงมาคือตัวแปร     
การท างานเป็นทีม ตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตัวแปรการ
บริการที่ดี ตามล าดับ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์
แบบมีทิศทางเดียวกัน คือมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก    
จากผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มากที่สุดคือการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม รองลงมาคือตัวแปรการ
ท างานเป็นทีม ตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และตัวแปรการบริการที่ดี 
ตามล าดับ 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย    
ของรัฐนับว่าเป็นเรื่องที่ควรจัดท า เพราะพนักงาน
มหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรแบบใหม่  ที่ จะมาแทน
ข้าราชการ ซึ่งในปัจจุบันแทบจะไม่เปิดรับบุคลากร
ประเภทข้าราชการ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น
บุคลากรสายพันธุ์ ใหม่  ก็ ควร ได้ รั บการถ่ ายทอด          
ทั้ งวิชาการความรู้  คู่ ไปกับจริ ยธรรม ซึ่ งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องให้ความสนใจหรือให้ความ
จริงจังในการจัดท านโยบาย โครงการ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 7.2 ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน ควรส่งเสริม สนับสนุนให้
พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสร้างระบบงาน 
กระบวนการท างาน และเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและมอบอ านาจให้พนักงานมหาวิทยาลัยมี     
ส่วนร่วม ในการตัดสินใจท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน   
ที่รับผิดชอบ 
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 7 . 3  ควรน า ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ปศึ กษาหา
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประสิทธิผล 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
ส ถ า บ ัน ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า  ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ
พระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.เกษม 
บ า รุ ง เ ว ช  ท่ า นอธิ ก า รบดี มหา วิ ทย า ลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์    
ประดับเพ็ชร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ยา  ที่ เ ห็ น
ความส าคัญของการท าวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่
อาจารย์อย่างต่อเนื่องเสมอมา 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลา รับเป็น
ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบเครื ่องมือการวิจัยให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอน ทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระส าคัญ โดยให้
ค าแนะน า  แก้ไขให้ม ีความถูกต้อง  ประกอบด้วย       
(1) ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . อ ภิ นั น ท์  จั น ต ะ นี                 
(2) ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . ด ว ง ต า  ส ร า ญ ร ม ย์              
(3) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศศิธร วัชรปัญญาพงศ์  
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งน้อง  ๆ ใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ให้ความช่วยเหลือในการ
เก็บข้อมูล และอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของเทศบาลต าบล
บ้านสร้าง ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทของ
เทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 380 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบด้วยค่าสถิติที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบราย
คู่โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และ 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่แตกต่างกัน และประชาชนท่ีมีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: บทบาทเทศบาล, คุณภาพชีวิต, เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 
 

Abstract 
 This research aimed to: 1) study people’s comments to the Role of Bansang Municipality to 
Developing the Quality of the people; and 2) compare the people’s comments to the Role of Bansang 
Municipality to Developing the Quality of the people. The samples were 380 people in Bansang Municipal area. 
The research instrument was a questionnaire. The statistical analysis was performed in terms of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and LSD. The statistical significance was set at .05.The 
findings revealed as follows: 1) The people’s comments to the Role of Bansang Municipality to Developing the 
Quality of the people were named respectively with the means from high to low levels when each one was 
considered: in physical domain, psychological domain, social relationships, and environment; and 2) differences 
in the people’s gender, ages, level of education and income did not have different in comments to the Role of 
Bansang Municipality to Developing the Quality of the people. And differences in the people’s occupations 
affected differences in comments to the Role of Bansang Municipality to Developing the Quality of the people. 
Keywords: The Role of Municipality, Quality of the people, Bansang Municipality 
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1. บทน า 
 รูปแบบการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยอดีตได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเรื่อยมา โดยเริ่มจาก
สมัยสุโขทัย มีลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
ต่อมาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการปรับปรุงรูปแบบการ
ปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองไพร่ฟ้า มีข้าราชการ
เข้ามารับผิดชอบบริหารงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ ด้าน
การทหาร ด้านการปกครอง ด้านการเกษตร และด้าน
การคลังของประเทศ ส่วนงานในภูมิภาคก็เป็นหน้าที่ของ
เจ้าเมืองมีอ านาจในพื้นที่นั้นๆตามล าดับความส าคัญของ
เมือง จนถึงครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ท าการปฏิรูปการ
ปกครองของไทยให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งการบริหาร
ราชการทางการปกครองออกเป็น3 ส่วน ได้แก่ส่วนกลาง 
สว่นภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 ชวลิต สละ [1] รัฐบาลไทยมีแนวความคิดในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงและความ
ผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครองและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตัวเองด้วย 
นอกจากนี้  ในความ เป็ น จริ งแล้ ว  เมื่ อท้ อ งถิ่ น ได้
เจริญก้าวหน้าไประดับหนึ่งจนมีคนเข้ามาตั้งหลักแหล่ง
เป็น ชุมชนใหญ่ ขึ้น  ย่อยจะมีความต้องการบริการ
สาธารณะหลายประการ และคนในชุมชนก็มีรายได้
พอที่จะร่วมมือกันให้มีการปกครองท้องถิ่น และมี
หน่วยงานกลางของท้องถิ่นเพื่อจัดหาบริการสาธารณะมา
สนองความต้องการของประชนชนในท้องถิ่น  
 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการบริหารจัดการพัฒนาให้มีความ
เจริญทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร สิ่ งแวดล้อม 
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถ
รองรับภารกิจการถ่ายโอนอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น และเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน เพื่อส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
อีกทั้งมีอ านาจหน้าที่ต้องบริหารกิจการให้พัฒนาและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
สัมฤทธิผล โดยการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น

รูปแบบการพัฒนา ซึ่งยึดพื้นท่ีเป้าหมายและน าแนวทางที่
ดีที่สุดมาปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะศึกษาเรื่องบทบาทของเทศบาลต าบล
บ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลบ้ านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน
จากการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านสร้างที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยน าเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – 
THAI) เนื่องจากเครื่องช้ีวัดดังกล่าวมีความเป็นมาตรฐาน
และมีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นองค์รวมของคุณภาพชีวิต
ตามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมาย
คุณภาพชีวิต ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตได้แก่ ด้าน
ร่ายกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงสามารถน าผลจากการวิจัยมาเป็น
แนวทางในการวางแผนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้างให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล
บ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 
 
4  วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 หมู่บ้าน มี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 7,397 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 380 คนโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยเพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา ประกอบอาชีพและรายได้ 
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาล
ต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประกอบด้วย องค์ประกอบคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อม
จ านวน 24 ข้อซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับโดยมีการ
แปลความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่  3  ข้ อ เสนอแนะหรือความคิด เห็ นของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นที่ 1 ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม และวิธีการเก็บแบบสอบถามเป็นรายบุคคล 
ตลอดจนถึงการรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
 ขั้นที่  2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม มาตรวจดูความ
สมบูรณ์ในแต่ละข้อและนับจ านวนแบบสอบถามให้ครบ
ตามจ านวนที่ต้องการ เมื่อได้ข้อมูลครบผู้วิจัยน าข้อมูล
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่  (Frequency), ร้อยละ  (Percentage), 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
Deviation)เป รี ยบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย ด้ วยสถิ ติ  t-test,  
F-test, และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี 
แอลเอส ดี 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง21-30 
ปีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท / โรงงานและรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000บาท 

5.2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
เทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชนรายด้านในภาพรวม 
 

บทบาทของเทศบาลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 

1.ด้านร่างกาย 3.51 0.84 มาก 
2.ด้านจิตใจ 3.46 0.81 ปานกลาง 
3.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.40 0.82 ปานกลาง 
4.ด้านสิ่งแวดล้อม 3.37 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.81 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านร่างกาย 
 

ด้านร่างกาย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
1.เทศบาลจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายเพือ่ส่งเสริมสุขภาพแกป่ระชาชน 

3.49 0.94 มาก 

2.เทศบาลบริการตรวจสุขภาพแก่
ประชาชนเป็นประจ าทุกป ี

3.24 1.01 ปานกลาง 

3.เทศบาลจัดสถานที่มีให้การ
รักษาพยาบาลจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

3.30 1.02 ปานกลาง 

4.เทศบาลจัดให้มีการฉีดพ่นยาป้องกัน
การแพร่พันธุ์ของยุงลาย 

3.53 0.98 มาก 

5.เทศบาลจัดกิจกรรมชมรมแอโรบิค 3.37 1.06 ปานกลาง 
6.เทศบาลได้จัดให้มีลานกีฬา หรือ
สถานที่ออกก าลังกายที่มีมาตรฐานแก่
ประชาชน 

3.52 0.99 มาก 

รวม 3.51 0.84 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนด้านร่างกาย ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านจิตใจ 
 

ด้านจิตใจ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
1.เทศบาลส่งเสริมให้ร่วมท าบุญตัก
บาตรหรือปฏบิัติศาสนกิจในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

3.54 0.96 มาก 

2.เทศบาลส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี
และวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 

3.62 0.98 มาก 

3.เทศบาลมีการจัดบริการช่วยเหลือแก่
ประชาชนผู้ ประสบภัยหรือด้อยโอกาส 

3.16 0.94 ปานกลาง 

4.เทศบาลรณรงค์ให้ลด ละ เลิก 
อบายมขุต่างๆ 

3.16 1.01 ปานกลาง 

5.เทศบาลจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พกัผ่อน
และออกก าลังกาย 

3.38 
 

0.92 
 

ปานกลาง 
 

6.เทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมหรือ
ก ารละ เล่ น ที่ ต อ บ สน องต่ อ ค วาม
ต้องการของประชาชนเช่น การแข่ง
ขันหมากรุกไทย การอนุรักษ์ศิลปะแม่
ไม้มวยไทย เป็นต้น 

3.37 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.81 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้านจิตใจ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
1.เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน 

3.26 0.91 ปานกลาง 

2.เทศบาลจัดโครงการพัฒนาอาชีพแก่
กลุ่มแม่บ้านและประชาชนที่สนใจ 

3.29 0.99 ปานกลาง 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (ต่อ) 
 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
3.เทศบาลได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

3.24 1.01 ปานกลาง 

4.เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน 

3.33 0.94 ปานกลาง 

5.เทศบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานของ
ท้องถิ่น 

3.25 
 

1.02 
 

ปานกลาง 
 

6.เท ศบ าล ได้ จั ด ช่ อ งท างใน ก าร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

3.54 0.95 มาก 

รวม 3.40 0.82 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
1.เทศบาลมีระบบก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในชุมชนที่ได้มาตรฐาน 

3.40 0.91 ปานกลาง 

2.เทศบาลจัดให้มีจุดทิ้งขยะในชุมชน
เพียงพอกับความต้องการ 

4.59 0.60 ปานกลาง 

3.เทศบาลพัฒนาแหล่งน้ าทาง
ธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 

3.28 0.94 ปานกลาง 

4.เทศบาลมีการปรับปรุงระบบประปา
ที่มีประสิทธิภาพ 

3.43 0.94 ปานกลาง 

5.เทศบาลมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ชุมชน 

3.46 0.93 ปานกลาง 

6.เทศบาลสร้างจิตส านึกและตระหนัก
ถึงความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชน 

3.33 0.98 ปานกลาง 
 

รวม 3.37 0.84 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 
5.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชน ที่มีต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5.3.1 ประชาชนที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 5.3.2 ประชาชนที่มีช่วงอายุ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกายและด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน 
 5.3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 
 5.3.4 ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมแตกต่างกัน 
 5.3.5 ประชาชนที่มีรายได้  แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของเทศบาลต าบลบ้าน
สร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจน ามา
อภิปรายดังนี ้
 6.1 บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านสร้างในโครงการ
ต่างๆนั้นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ในด้านขอบเขตอ านาจ
หน้าที่วิธีการปฏิบัติจึงท าให้เกิดความทับซ้อนทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจ     
อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท อ านาจหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงยังขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเทศบาลยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดี  เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า การด าเนินงานยังยังขาด
ความต่ อ เนื่ อ งไม่บรรลุ ผลส า เร็จ เท่ าที่ ควร ดั งนั้ น
ผลการวิจัย ในระดับต่ าสุด คือด้ านการสั่ งสมความ
เช่ียวชาญในการงานอาชีพเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะ
เห็นว่า 
  6.1.1 ด้านร่างกาย ระดับความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดับมากแสดงให้เห็นว่าบทบาทของเทศบาลต าบลบ้าน
สร้างให้ ความส าคัญ เกี่ ยวกับสุขภาพร่างกายของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี 
เช่น การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายบริการตรวจ
สุขภาพแก่ประชาชนจัดสถานที่มีให้การรักษาพยาบาล
จากศูนย์บริการสาธารณสุขจัดให้มีการฉีดพ่นยาป้องกัน
การแพร่พันธุ์ของยุงลายจัดกิจกรรมชมรมแอโรบิค และ
จัดให้มีลานกีฬา หรือสถานที่ออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน
แก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิรันดร์ 
แซ่แต้ [2] ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโชคดีเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัด
ชลบุรีพบว่า ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนโชคดี เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีด้าน
ร่างกายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  6.1.2 ด้านจิตใจ มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างใน
การบริหารจัดการที่ส่งเสริมด้านจิตใจนั้นยังไม่มาก
เท่าที่ควร ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลจัดบริการ
ช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลควรรณรงค์ให้ลด ละ เลิก อบายมุข จัดให้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
พักผ่อนและออกก าลังกาย  อีกทั้ งจัดกิจกรรมหรือ
การละเล่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของจักรพงษ์ เกเย็น [3] ได้ท าการวิจัย
เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณี โครงการ
เคหะชุมชนทุ่งสองห้องอาคารแฟลตเช่า พบว่าความ
คิดเห็นของประชาชนคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของ
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การเคหะแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจิตใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  6.1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีระดับความ
คิดเห็นปานกลาง แสดงให้เห็นว่าบทบาทของเทศบาล
ต าบลบ้านสร้างในการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมนั้นยั งไม่ทั่วถึง เทศบาลจึงควรส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่ม
แม่บ้านและประชาชนที่สนใจ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้ในการประกอบอาชีพส่งเสริมให้ประชาชนท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของจักรพงษ์ เกเย็น [3] ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต 
ผู้ อยู่ อาศัย ใน ชุมชนของการเคหะแห่ งชาติ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่ง
สองห้องอาคารแฟลตเช่า พบว่าความคิดเห็นของ
ประชาชนคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  6.1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับความคิดเห็นปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง
นั้นยังขาดการจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
จุดทิ้งขยะในชุมชนที่ เพียงพอกับความต้องการ การ
พัฒนาแหล่งน้ าทางธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน การปรับปรุงระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน และประชาชนยังขาด
จิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวินัย อ่ าดวง [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวชุมชนสะพานสามต าบลท้ายบ้าน
อ า เภอเมื องสมุ ทรปราการจั งหวั ดสมุ ทรปราการ        
ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 6.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า 
  6.2.1ประชาชนที่มี เพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล
บ้านสร้างนั้นมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมและเข้าถึง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของวินัย อ่ าดวง [4] ได้วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามหลักความจ าเป็นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟเปรียบเทียบพบว่าประชาชนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามหลักความจ าเป็นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  6.2.2 ประชาชนที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารจัดการของเทศบาลต าบล
บ้านสร้างมียุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกช่วงวัย เช่น     
วัยเด็ก มีการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัยผู้ใหญ่ มีการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และวัยผู้สูงอายุ มีการแจก
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น การพัฒนาประชาชนให้
ตอบสนองต่อความต้องการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพอนามัยการศึกษาจิตใจคุณธรรมความพร้อมใน
การด ารงชีวิตในสังคมความสามารถในการประกอบอาชีพ
รวมถึงการพัฒนาในทุกขั้นตอนของชีวิตนับตั้งแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยสูงอายุเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปกรณ์ วามวาณิชย์ [5] ได้วิจัย 
เรื่องคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษา 
ต าบลวารินช าราบและต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    
ต าบลวารินช าราบและต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามอายุในภาพรวมพบว่า    
ไม่มีความแตกต่างกัน 
  6.2.3 ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมแตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาล
ส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน ซึ่งมีช่วง
ระยะเวลาการท างานไม่แน่นอน อาจส่งผลให้ขาดการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆของเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
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ของ เพชรรัตน์ ทองหยอด [6] ได้วิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตที่ มี ผลต่อความพึ งพอใจของ
ประชาชนในจังหวัดอ่างทองประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้านกฎหมายและภาพรวมแตกต่างกัน 
  6.2.4 ประชาชนที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกัน รายได้จึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญอย่าง
หนึ่งในการด ารงชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นปัจจัย
ก าหนดคุณภาพชีวิตของบุคคล เทศบาลจึงมีการจัด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครอบครัว
ให้กับประชาชน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
สามารถ สง่างาม  [7] ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงอ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองลัดหลวงอ าเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายด้านสุขภาพจิตและโดยรวม
แตกต่างกัน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 7.1.1 ด้านร่างกาย การด าเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนนั้น เทศบาลควรมีการจัดให้บริการ
ตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งควร
ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  
 7.1.2 ด้านจิตใจ เทศบาลควรให้ความส าคัญแก่
ประชาชนผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาส โดยมีการส ารวจ
ประชาชนในพื้นที่ที่ยังต้องการได้รับความช่วยเหลือ เพื่อ
ส่งผลให้ประชาชนนั้นมีคุณ ภาพชีวิตและส่ งเสริม
สุขภาพจิตที่ดียิ่งข้ึน 
 7.1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เทศบาลส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้ ให้กับตนเองและ

ครอบครัว โดยจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่
สนใจ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 

 7.1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลควรจัดโครงการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าทางธรรมชาติโดยการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชน 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1ควรศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ต่าง ๆ ใกล้เคียง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้ว่ามี
ระดับคุณภาพชีวิตนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับใด 
 7.2.2ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบถึงบทบาทของ
เทศบาลต าบลบ้านสร้างที่ เป็นจริง และบทบาทของ
เทศบาลต าบลบ้านสร้างที่คาดหวังจากประชาชน เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของ
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีด าเนินงานวิจัยมี 2 ขั้นตอน 
คือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ููใใหใขใอมูลหลัก คือ ููใเชี่ยวชาญ จ านวน   คน เครื่องมือที่ใชใ คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ขใอมูลดใวยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ปลัดหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 2) นักวิชาการศึกษาหรือููใที่ท าหนใาที่ดูแลเรื่องการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) ครู
ููใดูแลเด็กเล็ก วิเคราะห์ขใอมูลโดยใชใ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ูลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ บริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุป
โดยภาพรวม มีการส ารวจและวิเคราะห์ความตใองการดใานบุคลากรที่มีความรูใความสามารถและมีส่วนนใอยที่มีการ
ส ารวจวิเคราะห์งบประมาณ 2) ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม ไม่ค่อยมีงบประมาณในการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขใอง ชุมชนในทใองถิ่นไม่ค่อยใหใความร่วมมือ และ 3) แนวทางการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยโดย
ภาพรวม พบว่า 1) ดใานการวิเคราะห์สภาพ/ความตใองการ สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 
ขใอ 2) ดใานการวางแูนด าเนินงานร่วมกับ คณะููใบริหาร สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษ า มี 3 ขใอ 
3) ดใานการประชุมููใปกครองและเครือข่ายููใปกครอง สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ 4) 
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การด าเนินการตามแูนงาน สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 3 ขใอ และ 5) การติดตามการ
ประเมินูลและสรุปูลการด าเนินงาน สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ 
ค าส าคัญ: สภาพปัญหา, แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 

Abstract 
 This research aimed to investigate state, problems and administration resource way 
education trend of education management of Child Development Centers under Local 
Administrative Organizations in Phranakhon Si Ayutthaya. The procedures are divided into 2 steps: 1) 
studying state and A Study on State, a problem and administration resource way education trend of 
Education Management of Child Development Centers under Local Administrative Organizations in 
Phranakhon Si Ayutthaya the sample is child development center, 1) a deputy or , support 
organization deputy administrates Tumbol part, 2) the technocrat or who perform take care about 
story the zero education develops the small children, 3) superintendent child teacher 92 amounts 
are example trick is total 276 persons 2 education trend administration resource way education steps 
of zero develop the small children be under an organization administrates Tumbol part in 
Phranakhon Si Ayutthaya province the researcher has checking justice manner technical step of 
administration resource way education trend of child development center the people who use be 7 
person experts a tool that use to is the questionnaire that the researcher establishes the statistics 
that use in the research be average and part value deviates the standard.  The  findings revealed 
that: 1) administration resource way education state of zero develop the small children be under an 
organization administrates Tumbol part in Phranakhon Si Ayutthaya province summarize by the 
overall image there is the patrol and analyse side personnel requirement who are omniscient the 
ability and participate a little that have the patrol analyse the budget, 2) administration resource way 
education problem of child development center  be under an organization administrates Tumbol 
part in Phranakhon Si Ayutthaya province summarize by the overall image not have the budget in 
the administration manages and the supporting from every part that relate the community in the 
locality not goes along, 3) resource mobilization of education management of child development 
center be under an organization administrates Tumbol part in Phranakhon Si Ayutthaya province the 
research result by the overall image meet that there is the ability in the lead goes to the practice is 
in the level most when consider lay a side that have the ability in the lead goes to the practice most 
be meeting guardian side and guardian network next be administration side follows the framework 
and a side that have the ability in the lead go to minimum practice be laying plans side operates to 
cooperate the management team. 
Keywords: State, Problems, Resource Mobilization of Education Management 
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1. บทน า 
 ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการ
หนึ่ งที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัด
การศึกษาใหใบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไวใ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกใไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (5) 
ระบุว่า “ใหใมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ
ใน การจัดการศึกษา” มาตรา 42 ระบุว่า “ใหใกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และรวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทใองถิ่น” มาตรา 58 ระบุว่า “ใหใมีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดใานงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนทใองถิ่น บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใชใจัดการศึกษา” [1]  
นอกจากนี้แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนทใองถิ่น พ.ศ. 2545-2559 ขใอ 8 นโยบาย
ดใานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาระบุว่า 
“ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิูล ทั้งดใานงบประมาณการเงิน 
ทรัพย์สินในประเทศจากรัฐ บุคคล องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่นและต่างประเทศ มาใชใจัดการศึกษาและจัดสรร
งบประมาณใหใกับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” [2] 
 ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ู่านการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ รใอยละ  2.2  ท าใหใทราบว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
จะตใองด าเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหใมีคุณภาพ
และไดใมาตรฐานในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
อีกต่อไป จากการสัมภาษณ์ููใบริหารสถานศึกษา ครูููใดูแล
เด็กเล็ก และููใที่มีส่วนเกี่ยวขใองกับการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่ไดใด าเนินการตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองทใองถิ่นกระทรวงมหาดไทย บัญญัติไวใ 
อันเนื่องมาจากููใบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมี
หนใาที่ความรับูิดชอบในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางท่านไม่ทราบว่า
กรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ วนทใ อ งถิ่ น ไดใ จั ดสรร
งบประมาณในเรื่องใดใหใกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบใ าง 
งบประมาณที่ไดใรับการสนับสนุนไม่ไดใแยกรายละเอียด
ของงบประมาณอย่างชัดเจน ท าใหใเกิดความเขใาใจ
คลาดเคลื่อนว่างบประมาณที่ไดใรับเป็นหมวดรายจ่ายใด 
และพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งไม่ไดใบรรจุ
เรื่องงบประมาณทางการศึกษาที่ไดใรับจัดสรรจากกรม
ส่ง เสริมการปกครองส่วนทใองถิ่นไวใ ในแูนพัฒนา
การศึกษา แูนยุทธศาสตร์การพัฒนา และไม่ไดใปรากฏ
ไวใในขใอบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ไดใ
น าเสนองบประมาณตามขใอบัญญัติในแูนยุทธศาสตร์
การพัฒนาใหใกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทใองถิ่นทราบ 
ส่งูลใหใกรมส่งเสริมการปกครองทใองถิ่นไม่ไดใรับขใอมูลที่
ถูกตใอง ส่งูลท าใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ไดใรับการจัดสรร
งบประมาณครอบคลุมทุกรายการอย่างเพียงพอ โดยไดใ
จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวขใองมาใหใ คือ งบอาหาร
เสริม (นม) งบอาหารกลางวันนักเรียน และงบประมาณ
ค่าจัดการศึกษา (รายหัว) นักเรียนเท่านั้น นอกจากนี้
งบประมาณดังกล่าวที่ไดใรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีโอกาส
ไดใบริหารงบประมาณตามที่ตใองการ เพราะงบประมาณ
ไม่ไดใเบิกหักูลักส่งมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นููใด าเนินการจัดซื้อ จัดจใาง
ใหใทั้งหมด ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ โสรดา จิตรฉาย 
[3] ไดใท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแกใไขปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  ขอ งองค์ ก า รบริ ห า รส่ ว นต าบล  ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยพบว่า การบริหาร
งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการส ารวจจ านวน
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เด็กแต่ละปีการศึกษาเพื่อเป็นฐานขใอมูลในการจัดตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงานตในสังกัด ขาดการจัดท าแูนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา แูนพัฒนาการศึกษาสามปี 
แูนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแูนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ไดใเบิกจ่ายเองจริงโดยมีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นููใเบิกจ่ายงบประมาณแทน ซึ่งไม่เป็นไป
ต า ม วิ ธี ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าดใวยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายไดใของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใชใจ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทใองถิ่น และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขใอง  
 จากเหตุูลดังกล่าวขใางตใน ููใวิจัยซึ่งมีต าแหน่งเป็นครู
ููใดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นว่าการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษายังไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนตามวิธีการ
บริหารทรัพยากร 5 ขั้นตอน และทฤษฎีการบริหาร
ทรัพยากร 6M’s มาใชใในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ใหใสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรตลอดจนพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ ไดใตาม
มาตรฐานการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทใองถิ่นที่ก าหนดไวใไดใอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิูล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอื่นๆ เพื่อใหใการจัดการ 
ศึกษาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    

พ.ศ. 2542 และแกใไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สั ง กั ด อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา การเก็บรวบรวมขใอมูล มีููใใหใขใอมูล
หลักคือููใเชี่ยวชาญจ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใชใ คือ แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขใอมูลดใวยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา  
 3.2 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
92 แห่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 92 แห่ง ครูููใดูแลเด็ก 
จ านวน 92 แห่ง วิเคราะห์ขใอมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
การเก็บรวบรวมขใอมูล จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 92 
แห่ง พรใอมหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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4. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ขใอมูล สามารถสรุปูลการวิจัยใน
ประเด็นที่ส าคัญไดใดังนี้ 
 4.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม มีการส ารวจ
และวิเคราะห์ความตใองการดใานบุคลากรที่มีความรูใ
ความสามารถและมีส่วนนใอยที่มีการส ารวจวิเคราะห์
งบประมาณ  
 4.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปโดยภาพรวม ไม่ค่อยมี
งบประมาณในการบริหารจัดการและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขใอง ชุมชนในทใองถิ่นไม่ค่อยใหใความ
ร่วมมือ 
 4.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยโดยภาพรวม 
พบว่า 1) ดใานการวิ เคราะห์สภาพ/ความตใองการ       
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ            
2) ดใานการวางแูนด าเนินงานร่วมกับ คณะููใบริหาร 
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 3 ขใอ 
3) ดใานการประชุมููใปกครองและเครือข่ายููใปกครอง 
สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ 
4) การด าเนินการตามแูนงาน สรุปแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา มี 3 ขใอ และ 5) การติดตามการ
ประเมินูลและสรุปูลการด าเนินงาน สรุปแนวทางการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ขใอ  
 

5. อภิปรายผล 
 5.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 ดใาน พบว่า ดใาน
การวิเคราะห์สภาพ/ความตใองการ มีการส ารวจและ

ว ิเ คราะห ์ความต ใอ งการด ใานบ ุคลากรที ่ม ีค วามรูใ
ความสามารถและประสานความสัมพันธ์ในการมีส่วน
ร่วมนใอย และในการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา แหล่งเรียนรูใมีส่วนนใอยที่มีการส ารวจวิเคราะห์
งบประมาณ ส่วนมากไม่ไดใส ารวจหรือวิเคราะห์รอการ
จัดสรรงบประมาณจากภาครัฐบาลมาสนับสนุน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ไดใมีการส ารวจชุมชนในทใองถิ่นที่
มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด าเนินการจัดการเรียนการสอนใหใกับเด็กดใานเดียว 
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ดใาน คือ ดใานร่างกาย 
ดใานอารมณ์-จิตใจ ดใานสังคม ดใานสติปัญญา แต่ในงาน
วิชาการหรืองานเอกสารต่าง ๆ ประจ าชั้นไม่ไดใปฏิบัติ
อย่างครบถใวน  ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ วีระวัชร์  
ส ุนทรน ันท ์ [4 ]  กล ่าวว ่า  การวางแูนการระดม
ทร ัพยากรและการลงทุนเพื ่อการศ ึกษาต ใองม ีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความตใองการของููใบริหาร 
ครู และกรรมการสถานศึกษา ดใานการวางแูนดใาน
อัตราก าลัง ในการคัดเลือกครูููใดูแลเด็กส่วนใหญ่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ 1 คน โดยยึดหลักเกณฑ์ ครู 
1 คน ต่อเด็ก 20 คน ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทใองถิ่นเขาก าหนด และทางคณะููใบริหารไม่ไดใ
มีการวางแูนในการบริหารงานดใานวิชาการและการ
จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งตในสังกัดใหใครูมีโอกาสไดใ
เลือกสื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษามาใชใในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสมกับเด็ก 
ไม่มีการวางแูนการประชาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนใน
การสนับสนุนพัฒนาการศึกษาและ ก็ไม่มีการวางแูน
ด าเนินงานอย่างจริงจังเลย รวมถึงการรับสมัครนักเรียน
เขใาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะไม่มีการวางแูนการ
รับสมัคร ไดใแต่รอเวลาจบปีการศึกษาแลใวเด็กมาสมัคร
ก ัน เอง  ด ใานการประช ุมูู ใปกครองและเคร ือข ่าย
ููใปกครองการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
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จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา  พบว ่า  ม ีก ารประช ุม
ูู ใปกครอง 1 ครั ้ง ใน 1 ป ีการศ ึกษา แต ่เคร ือข ่าย
ูู ใปกครองไม่ไดใเขใาประชุมดใวยเพราะูู ใปกครองไม่มี
เวลาตใองไปท างาน ในสภาพปัจจุบันการจัดตั้งเครือข่าย
ูู ใปกครองยังไม่มีเก ิดขึ ้น และงบประมาณในการใชใ
บ ร ิห า ร จ ัด ก า รศ ูน ย ์พ ัฒน า เ ด ็ก เ ล ็ก  ไ ม ่ไ ด ใพ ูด ถ ึง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พ ัฒ น า อ า ค า ร ส ถ า น ที ่แ ล ะ
สิ ่ง แ ว ด ล ใอ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ข อ ง เ ด ็ก ไ ม ่เ ค ย ตั ้ง
งบประมาณเลย ในการจัดหาเครื่องมือการพัฒนาการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูเป็นูู ใดูแลเรื ่องทุกเรื ่อง
การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูท าคนเดียว 
การด าเนินการตามแูนงานการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีการ
ด าเนินงานตามแูนงานดใานการบริหารจัดการและการ
พัฒนางานวิชาการและประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ในการเลือกสื ่อ วัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษาทุกปีการศึกษาทางตในสังกัดใหใเขียนรายการ
เสนอขึ้นไปว่าตใองการอะไรในการจัดการเรียนการสอน 
และการวางแูนดใานการมีส่วนร่วมไม่มีการวางแูนมา
ก่อนแต่คิดอยากท าก็ท าเลย ไม่ไดใรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื ่น และในการด าเน ินการตามแูนงาน      
ซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของ ปภัชษา  ยิ่งยงวรชัย [5] 
ที่กล่าวว่า การด าเนินงานในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตใองมีการติดตามและประเมินูล โดยการร่วมกัน
คิดแกใปัญหา เพื่อใหใเกิดการปรับปรุงและพัฒนาน าไปสู่
ความมีคุณภาพและไดใมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
ศ ูนย ์พ ัฒนา เด ็ก เล ็ก  ทั ้ง นี ้ค ว รม ีก า รต ิดตามและ
ประเมินูลสรุปูลการด าเนินงานทุกโครงการ เพื่อใหใ
ทราบถึงขใอดีและขใอบกพร่องในการด าเนินงานขั้นตอน
นี้มีความส าคัญและเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ 
 5.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา จ านวน 5 ด ใาน พบว ่า 
ปัญหาดใานการวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
มีส่วนนใอยบุคลากรที่มีความรูใความสามารถในการมา
ปฏิบัติหนใาที่ท าใหใการพัฒนาเด็กทั้งดใานร่างกาย ดใาน
อารมณ์จิตใจ ดใานสังคม และดใานสติปัญญาเป็นไป
อย่างไม่สมบูรณ์ และไม่มีงบประมาณในการบริหาร
จ ัดการและขาดการสน ับสน ุนจากท ุกภาคส ่วนที่
เกี ่ยวขใอง ชุมชนในทใองถิ ่นไม่ค่อยใหใความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ท าร่วมกับเด็ก
มากนัก ในการปฏิบัติงานใหใมีคุณภาพจะตใองมีแนวทาง
ปฏิบ ัต ิที ่ช ัดเจน ศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กจ ึงจะสามารถ
ด าเนินการไปไดใอย่างมีคุณภาพ สอดคลใองกับงานวิจัย
ของ ปภัชษา ยิ่งยงวรชัย [5] กล่าวว่าการด าเนินงานใน
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตใองมีการติดตามและ
ประเมินูล โดยการร่วมกันคิดแกใปัญหา เพื ่อใหใเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาน าไปสู่ความมีคุณภาพและไดใ
มาตรฐาน ทั ้งนี ้เนื ่องจากศูนย์พ ัฒนาเด็กเล ็กมีการ
ติดตาม ประเมินูล สรุปูลการด าเนินงานในการ
บร ิหารงบประมาณ การด า เน ินงานตามแูนและ
โครงการมีความจ าเป็นตใองมีการติดตาม ประเมินูล
ก า ร ด า เ น ิน ง า น  เ พื ่อ ใ ห ใท ร า บ ป ัญ ห า แ ล ะ ข ใอ ดี
ข ใอบกพร ่อง ในการด า เน ินงาน ขั ้นตอนนี ้ม ีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปไดใในทางปฏิบัติ 
 5.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล ็ก ส ังก ัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ูลการวิจัยพบว่า 
โ ดยภาพรวม  ศ ูนย ์พ ัฒนา เด ็ก เ ล ็ก ม ีก า รบร ิห า ร
ทรัพยากรทางการศึกษามากที่สุด เพราะศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นหน่วยงานระดับความสามารถในการน าไป
การปฏิบัติที ่ต ใองมีความสัมพันธ์ตั ้งแต่ระดับบน คือ 
ูู ใบริหารทใองถิ ่น คณะูู ใบริหารทใองถิ ่น หน่วยงานที่
เกี ่ยวขใองในองค์การบริหารส่วนต าบล และระดับล่าง 
คือ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นููใ
ที ่มีหนใาที ่ส ่งเสริม สนับสนุน ดูแลในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างรอบดใาน และููใปกครองนักเรียนที่
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เปรียบเสมือนลูกคใาที่ส าคัญที่สุดในการส่งบุตรหลานใหใ
เขใามารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อครูููใดูแล
เด ็ก เล ็กม ีก ารปฏ ิบ ัต ิตน ในการด ูแล เด ็ก ในความ
รับูิดชอบเป็นอย่างดี ท าใหใููใปกครองเกิดความมั่นใจ
ในการพัฒนาบุตรหลานประกอบกับครูููใดูแลเด็กเล็กมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับููใปกครองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวขใองดใวย
แล ใว  ย ่อมส ่งูลท า ให ใูู ใที ่เ กี ่ยวข ใองอยากส ่ง เสร ิม 
สนับสนุนในดใานทรัพยากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
การบริจาคสิ่งของ เช่น อาหารกลางวัน การจัดหาสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหใ
ครบเหมาะสมกับเด็กมีหใองพิเศษ และมีการพัฒนา
แหล่งเร ียนเรียนรู ใ หร ือบริจาคเป็นปัจจัย เช ่น เง ิน 
เพื่อใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าไปพัฒนาในส่วนที่ยังขาด
เหลือตามความตใองการโดยไดใรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็ก เล ็ก  สอดคล ใองก ับ
งานวิจัยของ ปภัชษา ยิ ่งยงวรชัย [5] และ วีระวัชร์ 
สุนทรนันท์ [4] ที่กล่าวว่า แนวทางในการน าชุมชนเขใา
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีก าหนดบทบาท
หนใาที่ใหใมีความชัดเจน ท าใหใชุมชนเกิดความรูใ ความ
เขใาใจต่อการจัดการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญและ
ููกพันต่อองค์กร เชิญชวนชุมชนเขใาร่วมท ากิจกรรมกับ
เด็กทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่บใาน มีการประสาน
และประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนขใอมูลข่าวสารและใหใ
ความช ่วย เหล ือซึ ่ง ก ันและก ัน  ตลอดจนการ เป ็น
ููใสนับสนุนทรัพยากร ดใานทุนทรัพย์ วัสดุสิ่งของ ก าลัง
แรงงานและก าลังสมอง มีการจัดอบรมใหใความรู ใแก่
ชุมชนเกี ่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา และมีการ
ต ิดตามและประเม ินูล เพื ่อร ่วมก ันค ิดแก ใป ัญหา 
เพื ่อให ใเก ิดการปร ับปร ุงและพัฒนาน าไปสู ่ความมี
คุณภาพและไดใมาตรฐานตามการจัดการศึกษาของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื ่อพิจารณาเป็นรายขใอ พบว่า 
ดใานการประชุมูู ใปกครองและเครือข่ายูู ใปกครองมี
ระดับความสามารถในการน าไปการปฏิบัติมากที่สุด 
เพราะการจะปฏิบัติงานอะไรก็แลใวแต่ตใองมีการประชุม
ูู ใปกครองและเครือข่ายูู ใปกครองใหใมีความชัดเจน 

ก า รปฏ ิบ ัต ิง า นที ่ด ีม ีป ร ะส ิท ธ ิภ าพต ใอ ง เป ็น ก า ร
ปฏิบัติงานที่ไดใรับความคิดเห็น ขใอเสนอแนะต่างๆ และ
ไดใร ับความเห็นชอบจากูู ใมีส ่วนเกี ่ยวขใอง มีการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใหใ
เกิดการปฏิบัติไดใอย่างชัดเจนมีแบบแูนและเป็นไป
ตามแูนที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลใอง
กับงานวิจัยของ สมลักษณ์ ค าภูแสน [6] ที ่กล่าวว่า 
การบริหารทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษานั้นชุมชนมีส่วน
ร ่ว ม อ ยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  โ ด ย ม ีก า ร ป ร ะ ช ุม ส ร ใา ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการจัดตั ้ง
องค์การเพื่อสนับสนุนโรงเรียน ใหใชุมชนมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาทั ้งในเรื ่องการใหใความรู ใทางวิชาการและ
วิชาชีพ การเสียสละทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และการ
ปรึกษาหารือ และการน าทรัพยากรของโรงเรียนมาใชใ
ประโยชน์ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 6.1.1  น าวิธีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากูลการวิจัยในครั้งนี้ไปทดลองใชใใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะไดใน าูลที่ไดใรับมาปรับปรุงแนว
ทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใหใมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 6.1.2  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการประชาสัมพันธ์ใหใกลุ่มบุคคล 
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวขใอง และููใที่มีส่วนไดใส่วนเสียไดใ
รับทราบ เพื่อตดิต่อขอรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป 
 6.1.3  ควรเสริมสรใางความรูใ ความเขใาใจใหใครูููใดูแลเดก็ 
และููใมีส่วนเกี่ยวขใองใหใตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่า
ของทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหใมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 6.1.4  ควรจัดใหใมีการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อร่วมกันวางแูนและสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาใหใศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 6.1.5 ควรมีการติดตามประเมินูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการด าเนินงานตใองมีการติดตามูล 
ประเมินูลและสรุปูลการด าเนินงานทุกครั้งของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
6.2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 6.2.1  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา มาใชใจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในบริบทอื่น เช่น สอบถามจากููใบริหารทใองถิ่น 
คณะููใบริหารทใองถิ่น สอบถามหัวหนใาหน่วยกองคลัง กอง
ช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลใอม ููใแทนชุมชนและููใที่มี
ส่วนเกี่ยวขใองเพื่อใหใไดใความคิดเห็นที่หลากหลายและ
ครอบคลุมตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
 6.2.2  ควรมีการศึกษาวิธีการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ทใองถิ่น ในจังหวัดอื่นๆ ใกลใเคียง เพื่อใหใทราบวิธีการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่อาจเหมือนหรือแตกต่าง
กัน เพื่อน ามาปรับประยุกต์ใชใใหใเหมาะสม 
 6.2.3 ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคลกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จ านวน 234 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยการทดสอบด้วย
ค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธี แอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลและ 2) บุคลากรที่มีเพศและต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน เละบุคลากรที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
 This research aimed to 1) study opinions of staff toward the leadership of administrators of local 
administrative organizations in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province, and 2) compare opinions 
classified by personal factors of staff toward the leadership of administrators of local administrative 
organizations in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province. The samples were 234 staff of local 
administrative organizations in Sena district, Phranakhon Si Ayutthaya province. The research instrument was a 
questionnaire. The statistical analysis was performed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA, F-test and LSD. The statistical significance was set at .05. The findings revealed as follows: 1) 
The opinions of staff toward the leadership of administrators of local administrative organizations in Sena 
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district, Phranakhon Si Ayutthaya province were at a high level by ranking from the highest to the lowest level 
as follows: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized 
consideration. 2) The opinions toward the leadership of administrators of staff who had different genders and 
job positions were not different. The opinions toward the leadership of administrators of staff who had different 
ages, education backgrounds and periods of implementation were different. 
Keywords: Leadership, Administrators of Local Administrative Organizations 
 
1. บทน า 
 ปั จจุ บั นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นของไทย         
ทุ กป ระ เภ ทมี ก ารป รั บป รุ ง เป ลี่ ยน แป ลง แก้ ไข              
ในสาระส าคัญต่าง ๆ หลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลมา
จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ส าคัญส าหรับ
การด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    รัฐธรรมนูญฉบับปี  พ.ศ.2540 มีบทบัญญั ติที่ ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองแก่ท้องถิ่น 
เพื่อให้การปฏิรูปของประชาชน โดยในหมวด 5 ว่าด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 บัญญัติว่า“รัฐต้อง
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้ องถิ่ น ได้ เอง พัฒนาเศรษฐกิ จท้ องถิ่ นและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน 
สาระสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม ให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น”                    
    จากบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี   
พ.ศ.2540 สามารถสรุปสาระส าคัญของความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับการปกครองท้องถิ่นดังนี้ ความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่น ได้แก่  1) ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของตน ความเป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคล และความอิสระด้านการเงินการคลัง 
2) โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกอบด้วยสภาท้องถิ่นและ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือการ
ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแยกออกเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้ง ส่วนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบ

ของสภาท้องถิ่นก็ได้ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 
ปี 3)อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การ
บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ 
การท านุบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การส่งเสรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 4)รายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้มีการจัดสรรสัดส่วน
ภาษีและอากรระหว่าวงรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 5) การ
บริหารงานบุ คคลขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบ
ผู้แทนของหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ในการให้
ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในกรณีต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  6) การมี ส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ การให้สิทธ์ิแก่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมีสิทธิใน
การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 7) การก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปกครองประเทศเป็นไป
อย่างเป็นระบบและถูกต้อง ส่วนกลางยังคงมีอ านาจในการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่จะต้องท าเท่าที่
จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเป็ น
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม โดยจะกระทบถึง
สาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ไม่ได้ [1] 
 ผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ ดั้ง
นั้นการที่ผู้น าได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการบริหารจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง เพราะจะช่วยให้เป็นแนวทาง รวมทั้งความรู้
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัตงิานให้ประสบความส าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพ [2] 
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    ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในพื้นที่นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้บริหารและเป็น
ผู้น าในองค์กร จ าต้องมีภาวะผู้น าในการบริหารงานที่มี
ค วาม เป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ค วาม ร่ วม มื อ จ าก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  หาก
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดภาวะเป็นผู้น าก็จะท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานท า
ให้ผลงานไม่มีประสิทธิภาพ 
    ดังนั้น นายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
พัฒนาภาวะผู้น า ในด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ 
คุณธรรมจริยธรรม และทักษะความรู้ในการบริหารงานและ
น าความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับเปลี่ยนการบริหารหรือการ
พัฒนาภาวะผู้น าของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการท างานและการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
    ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมี
ความประสงค์ที่จะศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ป ก ค ร อ งท้ อ งถิ่ น ใน เข ต อ า เภ อ เส น า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้เสนอต่อนายก
องค์กรปกครองท้ องถิ่ นในเขตอ าเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ
นายกองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตอ าเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

4 วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 561 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 234 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายด้วย
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่ วไป เกี่ ยวกับผู้ ตอบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 28 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน 
แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.3สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตอ าเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การทดสอบค่า
ที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ แอลเอสดี 
(LSD ) 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 26– 35 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี         
มีต าแหน่งหน้าที่เป็นข้าราชการ และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 5 – 10 ปี  
5.2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 

ภาวะผู้น า 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.ด้านการใช้อิทธิพล 
อย่างมีอุดมการณ์ 

3.73 0.81 มาก 

2.ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.71 0.78 มาก 
3.ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
4. ด้านการค านึงถึงความ   
เป็นปัจเจกบุคคล 

3.65 
 

3.62 

0.77 
 

0.84 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.35 0.40 มาก 

 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการใช้อิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ 
 

ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์

ระดับความคิดเห็น 
(X ) (S.D.) แปลผล 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ในการปฏิบัติงาน 

3.96 0.78 มาก 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ท า ใ ห้
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ช า เกิ ด ค วาม
ภาคภูมิใจเมื่อได้ท างานร่วมกัน 

3.78 0.82 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นศรัทราและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ร่วมงาน 

3.74 0.92 มาก 

4. ผู้บริหารเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3.66 0.99 มาก 

5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคล
อื่นมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ 

3.62 1.01 มาก 

6. ผู้ บ ริ ห ารสามารถควบ คุ ม
อารมณ์ในสถานการณต์่าง ๆ ได ้
7. ผู้บริหารเป็ นผู้ มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม และแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ร่วมงาน 

3.65 
 
 

3.68 

0.98 
 
 

0.99 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 3.73 0.81 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
 
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ 
 
 

ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1. ผู้บริหารมีความสามารถใน
ก ระตุ้ น ให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ช า  
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

3.71 0.83 มาก 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้ ใต้ บั งคั บบัญ ชาแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

3.71 0.90 มาก 

3. ผู้ บ ริ ห า ร พู ด คุ ย กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นกันเอง 

3.90 0.87 มาก 

4. ผู้บริหารท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
รู้สึกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมต้อง
มาก่อนเสมอ 
5. ผู้บริหารแสดงความชื่นชมกับผู้
ที่ปฏิบัติงานดีเสมอ 
6. ผู้บริหารสร้างความเสมอภาค
ใน ก า รท า ง า น เป็ น ที ม แ ล ะ
มอบหมายงานตามความสามารถ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา                                               
7. ผู้บริหารเชื่อมั่นในความสามารถ
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะท างานให้
ส าเร็จได้ 

3.58 
 
 
 

3.65 
 

3.59 
 
 
 
 

3.79 

1.03 
 
 
 

0.92 
 

0.93 
 
 
 
 

0.82 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

รวม 3.71 0.78 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา 
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ด้านการกระตุ้นทางปญัญา 
 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) 
แปล
ผล 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ใช้ข้อมูล
หลักฐานในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาในการท างาน 

3.68 0.90 มาก 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชามองปัญหาใน
หลายแง่มุม 

3.65 0.84 มาก 

3. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

3.66 0.95 มาก 

4. ผู้บ ริห ารยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 

3.55 0.95 มาก 

5.ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ อิ ส ร ะ แ ก่
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
6. ผู้บริหารเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ 
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
7 .ผู้ บ ริ ห า ร ก ร ะ ตุ้ น ค ว า ม
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.79 
 
 

3.65 
 
 
 

3.68 

0.86 
 
 

0.86 
 
 
 

0.88 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 3.65 0.77 มาก 
 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
กระตุ้นทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล 
 

ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 

1.ผู้ บ ริ ห า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยค านึงถึง 
ความสามารถ ท่ี เป็นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

3.60 0.93 มาก 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ โ อ ก า ส
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ตามความต้องการ 

3.60 0.94 มาก 

  

ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
5.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
    5.3.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน ม ีความคิดเห็นต ่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
    5.3.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
    5.3.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 

3. ผู้บริหารให้ความสนใจแก่
ผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยปราศจากอคติใด ๆ 

3.49 1.09 ปาน
กลาง 

4. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา
มองปัญหาในหลายแง่มุม 

3.66 0.85 มาก 

5. ผู้ บ ริ ห า ร ให้ เกี ย ร ติ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 

3.68 0.93 มาก 

6.ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีและคิด
ในแง่บวกกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงาน 
7.ผู้บริหารแสดงความห่วงใย
ต่อสภาพความเป็ นอยู่ ของ
ผู้ร่วมงาน 

3.62 
 
 
 

3.67 

0.96 
 
 
 

0.95 
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ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05 
    5.3.4 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
 5.3.5 บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน        
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่น่าสนใจ  
สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 6.1 บ ุคลากรม ีความค ิด เห ็นต ่อ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการใช้
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลอาจเป็นเพราะผู้บริหารเห็นความส าคัญ
ต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการอยู่
ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
ได้ท างานร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และเป็น
ที่ยอมรับของผู้ร่วมงานทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประนอม แมนมาศวิหค [3] ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้าน      
4 ด้าน คือ ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้าน

การค านึ งถึ งความ เป็ นปั จ เจกบุ คคล  ต่ างมี ระดั บ
ความส าคัญระดับปานถึงกลางสูง 
 6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

6.2.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการใช้
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสร้างความเสมอภาคในการท างานเป็นทีมและ
มอบหมายงานตามความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา  
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงาน และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
ส่งผลให้บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีเพศต่างกันจึงไม่
มีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของคณึงนิตย์ ปักเขตานัง [4] ได้วิจัยเรื่องภาวะ
ผู้น าของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล จ าแนกตามเพศ ผล
การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้านพบว่าทุก
ด้าน ไม่แตกต่างกันที่สถิติระดับ .05 และของสุจิตรา 
วรรณนิตย์ [5] ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
บุคลากรจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะ
บุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันและไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 

6.2.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
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ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มีอายุน้อย 
เป็นผู้ที ่เข้ามาท างานในหน่วยงานได้ไม่นาน ผู้บริหาร
แสดงความห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงาน ซึ่ง
อาจมาจากต่างพื้นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  และ
บ ุค ล ากรที ่ม ีอ าย ุม ากอ าจ เป ็น คน พื ้น ที ่ซึ ่งอ าจมี
ความคุ้นเคยกับผู้บริหารมานานแล้ว จึงท าให้ผู้บริหาร
ไม่ค่อยได้ให้ความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่มากนัก
เพราะเป็นคนในพื้นที่มีความคุ้นเคยกันมาก่อน  จึงท า
ให้บุคลากรที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คณึงนิตย์ ปักเขตานัง [4] ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า โดยรวมและรายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน      
ทางสถิติระดับ .05 และของสุจิตรา วรรณนิตย์  [5]      
ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากร
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะบุคคล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริห ารส่ วนต าบล  ในอ า เภอหนองกุ งศรี      
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน 

6.2.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของคณึงนิตย์ ปักเขตานัง [4] ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า โดยรวมและรายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ทางสถิติระดับ .05 และของ สุจิตรา วรรณนิตย์ [5]      
ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากร
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะบุคคล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาสูงซึ่งอาจด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการท างาน
มากกว่า จึงมีความเช่ือมั่นในการตัดสินใจของผู้บริหาร  
การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการปฏิบัติงาน และการ
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และบุคลากร
ที่มีการศึกษาระดับต้นอาจปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงาน
จ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไป ท าให้ไม่ได้ท างาน
ร่วมกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ค่อยได้แสดงความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาของหน่วยงานจึงมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

6.2.4 บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานอย่าง     
เท่ าเที ยมกัน โดยปราศจากอคติ ใด ๆ  ให้ อิสระแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีและ
คิดในแง่บวกกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน จึงท า
ให้บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่
แตกต่างกันซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
  6.2.5 บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน เขตอ าเภอเสนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปียังมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย ท าให้การแก้ไขปัญหา
หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้ายังขาดความรอบคอบและต้อง
ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมานานจึงมีประสบการณ์ในการ
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ท างานมากกว่าบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงาน จึงท าให้ผู้บริหาร
เกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจบางคนอาจได้รับมอบอ านาจ
ในการตัดสินใจในการบริหารงานการท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจอยู่หลายด้าน ซึ่งแต่ละ
ภารกิจหน้าที่อาจมีความเช่ือมโยงประสานบูรณาการ
ร่วมกัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องสร้างความรักสามัคคี สร้าง
พลังกลุ่มการท างาน ด้วยใจ ด้วยความรัก เกิดความสุขใจ 
ร่วมกันท างาน ซึ่งมากกว่าการท างานเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นส าคัญ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 7.1.1 ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหาร
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร มีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ในสถานการณ์ วิกฤต เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมสูง 
หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน แสดงให้
เห็นถงึความเฉลียวฉลาด ความมรสมรรถภาพ ความตั้งใจ 
การเช่ือมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์  
 7.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนร่วม และประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ
กับผู้ตาม กระตุ้นให้ผู้ตามมีชีวิตและชีวามีการแสดงออก
ซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิด
ในแง่บวก 
 7.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ผู้บริหารควร
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ การ
มองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิธี
ทางแบบใหม่ ๆ และเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้
ตาม ในการที่จะตระหนักและเข้าใจและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง  
 7.1.4 ด้ านการค านึ งถึ งความ เป็นปั จ เจกบุคคล
ผู้บริหารควรให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน
โดยปราศจากอคติใด ๆ ผู้บริหารให้โอกาสในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถ

พิเศษอย่างเต็มที่ ต้องให้ค าแนะน าและสนับสนุน และ
ช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานท่ีรับผิดชอบ 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่อง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ใน
เขตพื้นที่อ าเภอในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใน
พื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน 
 7.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 การศึกษาเรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จ  Key success factors ที่ท าให้นักการเมืองถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง กลุ่มประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุทัยธานี ที่เคยได้รับการเลือกตั้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(มกราคม พ.ศ. 2555) จ านวน 20 คน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ Key informants คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุทัยธานีท้ังในอดีตและปัจจุบัน ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุทัยธานี ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม ทั้งที่
เป็นเครือญาติและบุคคลที่เคยท างานร่วมกันที่สามารถให้ข้อมูลของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานีได้ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายบางท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว บางท่าน ไม่สามารถติดต่อกับทายาทหรือครอบครัวได้และบางท่านไม่ให้
สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารแทนการให้สัมภาษณ์
ในบางส่วน ผลการศึกษาพบว่า ด้านภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น ด้านการบริหารคะแนนเสียง ด้านสถานการณ์และ
วัฒนธรรมทางการเมือง ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ ที่ท าให้นักการเมืองถิ่นจังหวัด
อุทัยธานีได้รับการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าว เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต เมื่อรูปแบบการเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และวิถีชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีเปลี่ยนแปลงไป 
ค าส าคัญ: นักการเมืองถิ่น, จังหวัดอุทัยธานี 
 

Abstract 
 A Study on “The politicians in Uthaithani Province” aimed to investigate the key success 
factors used by the successful politicians in Uthaithani Province. The population or the key 
informants consisted of 20 representatives of Uthaithani Province from. the past until January 2012. 
The data were collected using an interview, aiming at the key informants and relevant persons, 
including their intimate persons relatives and colleagues who could provide information of the 
politicians. However, some of them had already been passed away, some could not be connected 
and some did not want to be interviewed.  Due to the limitation previously mentioned, secondary 
sources were partly employed instead of an interview. The results revealed that the politicians’ 
background, popularization, situations and political culture, and the relationship between their 
networks were the key success factors contributing to their success in each election.  However, those 
factors might be changed in the future depending upon the form of election, its procedure, and 
Uthaithani residents’ way of lives. 
Keywords: The politicians, Uthaithani Province 
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1. บทน า 
 การศึกษาการเมืองการปกครองของไทยที่ผ่านมา
มุ่งเน้นที่การเมืองระดับชาติเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่ขาดหายไป
ของภาคการเมืองที่ ศึกษากันอยู่ ก็คือสิ่ งที่ เ รี ยกว่ า 
“การเมืองถิ่น” ที่เป็นการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่
เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของท้องถิ่นที่เป็นจังหวัดต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นภาพคู่ขนานไปกบั
การเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง เพราะในขณะที่เวที
การเมืองระดับชาติ เข้มข้นไปด้วยการชิงไหวชิงพริบของ
นักการเมืองในสภาและพรรคการเมืองต่าง ๆ การเมือง
อีกด้านหนึ่งในพื้นที่จังหวัด บรรดาผู้สมัครพรรคและ
ผู้สนับสนุนทั้งหลายก็ก าลังด าเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐาน
เสียงในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน และทันทีที่ภารกิจใน
ส่วนกลางสิ้นสุดลง การลงพื้นที่พบประชาชนตามสถานที่
ต่าง ๆ และการร่วมงานบุญงานประเพณี เป็นสิ่งที่
นักการเมืองผู้หวังชัยชนะในการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติให้
ได้อย่างท่ัวถึงมิให้ขาดตกบกพร่อง 
 ภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด ได้สะท้อนให้เห็นถึง
หลายสิ่งหลายอย่างของการเมืองไทยที่ด าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ในแง่มุมที่อาจถูกมองข้าม
ไปในการศึกษาการเมืองระดับชาติ “การเมืองถิ่น” และ 
“นักการเมืองถิ่น” จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจท าการศึกษา 
เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่ขาดหายไป และสิ่ งที่ ได้
ท าการศึกษาค้นพบน่าจะสามารถช่วยให้เข้าใจการ
เมืองไทยได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบ
การปกครองที่มีลักษณะพิเศษ คือ ประชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย มีสิทธิ มีอ านาจและ
มีโอกาสในการที่จะเข้าควบคุมกิจการทางการเมืองของ
ชาติ ประชาชนจึงเป็นผู้มีอ านาจก าหนดทิศทางของการ
บริหารประเทศ โดยกระท าผ่านช่องทางการเลือกตั้งเป็น
ส าคัญ 
 การเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่
ส าคัญที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งผู้แทนไปท าหน้าที่แทนตน และถือเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการตัดสินใจเลือกบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดหรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดเท่ากับว่า
ประชาชนได้มอบอ านาจอธิปไตยและให้ความชอบธรรม

แก่ผู้ที่ตนเลือกในการใช้อ านาจปกครอง การเลือกตั้งจึง
เป็นหลักประกันให้รัฐบาลต้องท าตามเจตจ านงของ
ประชาชนในการกระท าหรือ ละเว้นการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดในทางการเมือง ตลอดจนการตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งหากไม่ท า
หน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายหรืออุดมการณ์ที่ประกาศ
ตอนหาเสียง การ เลื อกตั้ งจะเปิด โอกาสให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลา การ
เลือกตั้งจึงเป็นการแสดงออกของประชาชนที่บ่งช้ีถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในทางการเมือง เป็นทั้ง
เครื่องมือของประชาชนในการเลือกผู้แทน และยังเป็น
เครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ได้รับเลือก
เข้ามาเป็นผู้แทนในการบริหารประเทศหรือออกกฎหมาย 
 ประเทศไทยเริ่มมีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ก่อนมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกรมหลวงสรรพ
สิทธิประสงค์ พระอนุชาต่างมารดาซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแต่งตั้งให้ไปด ารง
ต าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ที่นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 
2434 และทรงพระราชทานอ านาจมากกว่าข้าหลวง
ประจ าหัวเมืองต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ไปปรับปรุง
การปกครองหัวเมืองขึ้น หัวเมืองช้ันนอกและหัวเมือง
ช้ันในเพื่อป้องกันการแทรกแซงและแผ่ขยายอิทธิพลของ
อังกฤษกับฝรั่งเศส  กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ได้น า
วิธีการปกครองหมู่บ้านของพม่าในบังคับอังกฤษ มาใช้กับ
หมู่บ้านรอบ ๆ เมืองที่ทรงประจ าอยู่ โดยชาวบ้านรอบ ๆ 
นครราชสีมาได้รับค าสั่งให้เลือกตั้ง ผู้อาวุโสของหมู่บ้าน 
คล้าย ๆ กับหัวหน้าหมู่บ้านของพม่า หรือ “ตักยี” บุคคล
ที่ได้รับเลือกนี้จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนการเกิด การตาย การแต่งงาน การหย่า
ร้าง และการอพยพ ตลอดจนการจับกุมอาชญากรและ
การระงับ ข้อพิพาท  
 ซึ่งการทดลองนี้ ได้กลายเป็นรากฐานการปกครอง
หมู่บ้านในสมัยต่อมา [1] กรมหลวงด ารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าวิธีการซึ่งกรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค์ใช้ที่นครราชสีมาน่าจะเป็นผลดีต่อ
การปฏิรูปการปกครอง จึงทรงส่งหลวงเทศาชิตวิชาญ 
(เสง วิริยศิริ) ไปจัดระเบียบการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและ
ก านันในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา โดยให้หัวหน้า
ครอบครัวซึ่ งมีบ้านเรือนตั้ งอยู่ ใกล้กันท าการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกมาเลือกกันเอง
เป็นก านัน ถือว่าเป็นการทดลองเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและ
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ก านันเป็นครั้งแรกที่ บ้านเกาะบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ร.ศ.
111 (พ.ศ. 2435) ก านันคนแรกที่ได้รับเลือกจากราษฎร 
คือ พระยารัตนกุลอดุลยภักดี  (จ ารัส รัตนกุล) [2] 
แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงเริ่มเห็นชัดเจนขึ้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) ขึ้นใช้บังคับทั่ว
ประเทศ โดยระบุให้มีการเลือกตั้งผู้ ใหญ่บ้านขึ้นทั่ว
ประเทศ [3]  
 แต่การทดลองเลือกตั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลับได้รับ
การต่อต้านจากขุนนาง ที่ไม่ต้องการให้มีการปฏิรูปการ
ปกครอง เช่นท่ี นครศรีธรรมราช โดยมองว่าอาจท าให้ตน
ต้องสูญเสียอ านาจที่มีอยู่เหนือประชาชน อีกทั้งผลจาก
การทดลองเลือกตั้งท่ีนครราชสีมา ส่วนใหญ่ประสบความ
ล้มเหลว เนื่องมาจากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งขาดการศึกษา อีก
ทั้งที่พระนครศรีอยุธยา ประชาชนก็ไม่สนใจที่จะสมัคร
เป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะเห็นว่าค่าตอบแทนน้อย อีกทั้งท าให้
ต้องเสียเวลาท ามาหากิน ประชาชนจึงขาดความ
กระตือรือร้นในการเลือกตั้งและการสมั ครรับเลือก 
ประชาชนจึงหาทางออกง่าย ๆ โดยการเลือกขุนนางหรือ
เจ้ าหน้ าที่ รั ฐขึ้ นมา เป็นก านัน  ผู้ ใหญ่บ้ าน  เ ช่นที่
พระนครศรีอยุธยา ประชาชนเลือกกรมหมื่นมรุพงศ์ฯ 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน  อีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลือก พระยารัตนกุล
อดุลยภักดี (จ ารัส รัตนกุล) ผู้ดูแลพระราชวังบางปะอิน
เป็ นผู้ ใ หญ่ บ้ า น  ซึ่ ง ต่ อมา ไ ด้ รั บ เ ลื อก เป็ นก า นั น  
เช ่นเด ียวกับที ่นครศร ีธรรมราชที ่ประชาชนเล ือก       
ผู้พิพากษาและข้าราชการเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและพอใจ
ที่จะไม่ใช้สิทธิของตนในการปกครองตนเอง เห็นว่า
การปกครองเป็นเรื่องของข้าราชการ จึงไม่มีความสนใจที่
จะเป็นผู้สมัคร ดังนั้น การใช้สิทธิเลือกตั้งจึงเน้นการให้
ความส าคัญต่อผู้สมัครในฐานะบุคคลที่มีคุณงามความดี 
ด ารงต าแหน่งส าคัญที่เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยเฉพาะ
ข้าราชการและขุนนาง โดยไม่ได้ค านึงถึงเนื้อหาทางการ
เมืองว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นตัวแทนและท าประโยชน์
ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้อย่างไร 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาถึงภูมิหลังของนักการเมืองถิ่นที่เคย

ได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดอุทัยธานี  
2.2 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งนักการเมือง

ถิ่นในจังหวัดอุทัยธาน ี
2.3 เพื่อศึกษาถึงการบริหารคะแนนเสียงของ

นักการเมืองถิ่น ในจังหวัดอุทัยธานี  
2.4 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายการ

เลือกตั้งกับนักการเมืองถิ่น ในจังหวัดอุทัยธานี 
2.5 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดเป็นตัวก าหนด

ความส าเร็จ (Key success factors) ที่ท าให้นักการเมืองถิ่น 
จังหวัดอุทัยธานี ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

มุ่งศึกษาประเด็นเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวกับ ภูมิหลัง 
พฤติกรรมการ เลือกตั้ ง  การบริหารคะแนนเสีย ง 
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ของนักการเมืองถิ่น ในจังหวัด
อุ ทั ย ธ า นี  คื อ บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุทัยธานี ทั้งใน
อดี ตและปัจจุบัน  ซึ่ ง เป็ นปั จจั ยที่ เ ป็นตั วก าหนด
ความส าเร็จ (Key success factors) ที่ท าให้ได้รับชัย
ชนะในการเลือกตั้งเท่านั้น  
3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

โดยก าหนดขอบเขตการเลือกตั้ งทั่วไปและการ
เลือกตั้ งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 จนถึงปัจจุบัน (มกราคม 
พ.ศ.2555) 
3.3 ขอบเขตด้านประชากร 

ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ คื อ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุทัยธานี ที่เคยได้รับ
การเลือกตั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุทัยธานีทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือ บุคคลที่มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมทั้งที่เป็นเครือญาติและบุคคลที่ เคย
ท างานร่วมกันท่ีสามารถให้ข้อมูลโยงใยไปถึงนักการเมือง
ถิ่นในจังหวัดอุทัยธานีได้      
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3.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
เป็นการศึกษาถึงบุคคลที่เคยได้รับการเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุทัยธานี เท่านั้น ไม่
รวมถึงบุคคลที่เคยได้รับการเลือกตั้งในระดับอื่น ๆ 
3.5 นิยามศัพท ์

การเมืองถิ่น หมายถึง ปรากฏการณ์ทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอุทัยธานี 

นักการเมืองถิ่น หมายถึง บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุทัยธานี 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ท าให้ทราบถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน   

4.2 ท าให้ทราบถึงภูมิหลังของนักการเมืองถิ่นใน
จังหวัดอุทัยธานี  

4.3 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งนักการเมือง
ถิ่นในจังหวัดอุทัยธาน ี

4.4 ท าให้ทราบถึงการบริหารคะแนนเสียงของ
นักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 

4.5 ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายการ
เลือกตั้งกับนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 

4.6 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ 
(Key success factors) ท าให้นักการเมืองถิ่นในจังหวัด
อุทัยธานี ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  

4.7 ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้าน
วิชาการและประโยชน์ต่อกระบวนการเลือกตั้ง ส าหรับ
เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองของไทยต่อไป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยภายใต้โครงการส ารวจเพื่อประมวล
ข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โดยจากการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) ท าให้ทราบถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งแต่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ทราบถึงภูมิ
หลังของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกตั้งนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 

ทราบถึงการบริหารคะแนนเสียงของนักการเมืองถิ่นใน
จังหวัดอุทัยธานี ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
การเลือกตั้งกับนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ทราบ
ถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ (Key success 
factors) ที่ส่งผลให้นักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  

ปัจจัยที่ เ ป็นตั วก าหนดความส า เร็ จที่ ส่ งผลให้
นักการเมืองถิ่นได้รับการเลือกตั้ง คือ 
5.1 ภูมิหลังและประสบการณ์การเมืองของนักการเมือง
ถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 

5.1.1 ด้านคุณลักษณะ ภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น 
เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น จังหวัด
อุทัยธานี ด้านชาติก าเนิด ตระกูล เครือญาติ ครอบครัว 
การศึกษา อาชีพ พื้นฐานประสบการณ์ทางการเมือง 
ความรู้ความสามารถ ช่ือเสียง ผลงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลแล้ว พบว่านักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 
มักอาศัยจุดเด่นในด้านคุณลักษณะนิสัยเป็นหลักในการ
หาเสียงโดยเป็นคนท่ีมีอัธยาศัยด ีเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส มี
เรื่องพูดคุยให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกอยู่เสมอ นิสัยร่าเริง คุยสนุก มี
เมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทน มุมานะสูง 
พูดจาไพเราะ ตรงไปตรงมา เป็นคนที่มีเหตุผล มีความ
เป็นกันเองกับทุกคน ไม่ถือตัว มีเรื่องสนุกสนานคุยให้ฟัง
ได้ตลอด เป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีนิสัยโอบ
อ้อมอารี เข้าถึงประชาชนได้ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็น
คนจริงจังต่อค าพูด พูดค าไหนค านั้น เอาจริงเอาจังต่อ
ค าพูด ถ้ารับปากเรื่องอะไรแล้วต้องท าให้ได้ เป็นบุคคล
ติดดิน ลงพ้ืนท่ีพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเสมอ 

5.1.2 ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นล าดับ
รองลงมา เรื่องการเป็นบุคคลที่มีจุดเด่นด้านความรู้
ความสามารถสูง และมีผลงานที่มีช่ือเสียง การอาศัย
ความเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ทาง
การเมือง เคยเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นมาก่อน การเป็นบุคคลที่มีภูมิหลังที่เป็นคน
พื้นเพทางจังหวัดอุทัยธานี การมีจุดเด่นทางด้านอาชีพที่
ท าให้เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ได้ง่าย และท าให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความคุ้นเคยกับนักการเมืองถิ่น นอกเหนือจากนี้
ก็เป็นในเรื่องอาศัยจุดเด่นทางด้านคุณสมบัติพิเศษส่วนตัว 
ด้านความสามารถในการพูด และอาศัยเครือญาติ ตระกูล
และครอบครัวในการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
การเมือง 

 



ARU Research Journal, Vol.3, No.2, May 2016                                                                                                   53 
 

5.2 ด้านการบริหารคะแนนเสียง 
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการจัดตั้งองค์กรในการหาเสียง

ความพร้อมในด้านทรัพยากรทางการเมือง การจัดระบบ
หัวคะแนน การประเมินสถานการณ์ การหาข่าวคู่แข่ง 
การวางกลยุทธ์ในการหาเสียง และพฤติกรรมในการหา
เสียงท้ังแบบท่ีเปิดเผยและไม่เปิดเผย พบว่า นักการเมือง
ถิ่น จังหวัดอุทัยธานี นิยมใช้การวางกลยุทธ์ในการหา
เสียงที่มีพฤติกรรมในการหาเสียงทั้งที่เป็นแบบเปิดเผย
และไม่ เปิดเผยมาอย่างต่อเนื่อง พบปะเยี่ยมเยียน 
ช่วยเหลือประชาชน ร่วมงานบุญ งานเทศกาลต่าง ๆ มา
ตลอดเป็นเวลานาน ท าการบ้านทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดมา
นานแล้ว เมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง ก็ไม่จ าเป็นต้องเน้นกลยุทธ์
ใดเป็นพิเศษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพล สมพงษ์ 
[4] ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการเลือกตั้งและปัจจยั
ในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
สกลนคร” พบว่า พฤติกรรมการหาเสียงของนักการเมือง
ที่อยู่ในกลุ่มที่คาดว่าจะชนะการเลือกตั้งนั้น  จะมีการ
เตรียมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมาเป็นอย่างดีและมี
ระยะเวลานานล่วงหน้าพอสมควร  การเตรียมการ
ล่วงหน้าจะกระท าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
ชาวบ้าน การติดป้ายโฆษณาแนะน าตนเอง การจัด
รายการทางวิทยุ  การออกเยี่ยมเยียนประชาชนและ
ร่วมงานประเพณีที่ส าคัญ รองลงมาก็เป็นเรื่อง การ
บริหารคะแนนเสียงอย่างมีระบบ มีการจัดตั้งองค์กรที่ใช้
ในการหาเสียงอย่างเป็นรูปแบบ และการมีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรทางการเมือง การมีระบบจัดตั้ ง
หัวคะแนนที่มีประสิทธิภาพ และการใช้บุคคลที่มีความ
เป็นมืออาชีพทางการเมืองมาช่วยในการบริหารคะแนน
เสียงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ประชัน รักพงษ์ และ 
รักฎา บันเทิงสุข [5] ซึ่ งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่ อง 
“กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่” ที่มีการ
จัดระบบหัวคะแนนในชุมชนหรือหมู่บ้าน นิยมใช้ระบบ 
1:10 โดยมีโครงสร้าง ที่ประกอบด้วย ผู้สมัคร หัวคะแนนหลกั 
หัวคะแนนในชุมชนซึ่งเป็นช้ันผู้น าในหมู่บ้านที่คุมคะแนน
เสียง 10 เสียง หัวคะแนนช้ันท่ีผู้สมัครนับถือ  หัวคะแนน
ช้ันที่ผู้สมัครชอบพอ ช้ันครอบครัว ช้ันญาติพี่น้อง เพื่อน 
ล าดับสุดท้ายจะเป็นช้ันคนรู้จัก 

 
 
 

5.3 ด้านสถานการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง 
จากการศึกษาพบว่า นักการ เมืองถิ่น  นิยมใ ช้

สถานการณ์ทางการเมืองที่ก าลังเกิดปัญหา เป็นจุดเด่น
เพื่อเอ้ืออ านวยให้ชนะการเลือกตั้ง รองลงมาก็เป็น การใช้
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ประชาชนช่ืนชอบนิยม โดยอิง
กระแสความนิยมในพรรคการเมืองเป็นหลัก และการใช้
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในการเอื้ออ านวยที่
ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเอื้ออ านวยให้ชนะการ
เลือกตั้ง 
5.4 ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ 

จากการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
นิยมสร้างความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดอย่างแนบแน่นกับ
เครือข่าย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่น รองลงมาเป็นเรื่องการสร้างเครือข่ายระบบ
อุปถัมภ์ในการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนใน
พื้นที่มาโดยตลอด และการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่ให้เป็นผู้น าเสนอข่าวและบทบาทใน
การท างานของนักการเมืองถิ่น อันดับสุดท้ายเป็นเรื่องที่
ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต้นสังกัดอย่าง
เข้มแข็ง ซึ่ งมีข้อสังเกตจากการศึกษาพบว่า พรรค
การเมืองต้นสังกัดไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนนักการเมือง
ถิ่น จังหวัดอุทัยธานีเท่าใดนัก นักการเมืองถิ่น จึงต้องใช้
ความรู้ความสามารถตลอดจนปัจจัยที่มีอยู่อย่างเต็มที่ใน
การช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด 

สรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ (key 
success factors) ภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
พบว่า ปัจจัยด้านภูมิหลังและประสบการณ์ทางการเมือง
นักการเมืองถิ่น ด้านการบริหารคะแนนเสียงและด้าน
สถานการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง อีกทั้งในด้าน
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน 
ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ที่ส่งผลและท าให้
นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการเลือกตั้งแต่
อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าว เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เมื่อรูปแบบ
การเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และวิถีชีวิตของประชาชน
ชาวจังหวัดอุทัยธานีเปลี่ยนแปลงไป 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ประเด็นเกี่ยวกับการมีสว่นร่วมทางการเมือง ด้วย

เหตุที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหลักการส าคัญ
ประการหนึ่ง ในกระบวนการทางการเมืองและมีความ
จ าเป็นส าหรับการเมืองทุกระดับรวมทั้งการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งก าหนดขึ้น บนพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจ 
ที่มุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการทางการเมืองโดย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การเลือกตั้ง การร่วมตรวจสอบการท างานของ
องค์ กรการปกครองส่ วนท้องถิ่ น  การสมัคร เป็ น
นักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น  

6.2 ประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองไทยกับ
ระบบอุปถัมภ์ เนื่องจากระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของไทย จึงมีความ
จ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็น
ถึงผลเสียของระบบดังกล่าว ที่เป็นสาเหตุให้การเมืองของ
ไทยไม่พัฒนาไปข้างหน้าเท่าท่ีควรจะเป็น 

6.3 ประเด็นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควร
น าเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปจัดท าหนังสือ
เสริมการอ่าน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจถึงพัฒนาการทาง
การเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งของจังหวัดอุทัยธานี 
อันน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
ได้ในอนาคต 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
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ส ารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ หลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2555 
จ านวน 67 เล่ม โดยใช้แบบบันทึกคุณลักษณะการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย พบว่า เรื่องที่มีผู้สนใจศึกษาและน ามาท าวิทยานิพนธ์มากที่สุด
คือเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาปีที่มีการพิมพ์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
มากที่สุดได้แก่ พ.ศ. 2548 2) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการของงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ มีเนื้อหาที่พบมากที่สุดได้แก่ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจั ยที่พบมากที่สุด
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดได้แก่ การเลือกแบบเจาะจง  ชนิดของเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่ แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่ การหา
ค่าความเที่ยงตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การบริหารงานวิชาการผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการ 13 ขั้นตอน การวัดผลประเมินผล
และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีกระบวนการ 9 ข้ันตอน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มีกระบวนการ 
12 ขั้นตอน การนิเทศการศึกษามีกระบวนการ 9 ขั้นตอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
มีกระบวนการ 11 ขั้นตอน และการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ผลการสังเคราะห์
ผลการวิจัยโดยรวมสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด สภาพปัญหา การด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุดถึง
มาก ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ค าส าคัญ: วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ 
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Abstract 
 The purpose of this study was to synthesize 67 theses on academic affairs administration as master 
of educational degree in educational administration Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University during the 
years 2544 to 2555, volume 67 numberones. The research instrument was the recording form of research 
characteristics. The data were analyzed by content analysis. Research findings were as follows: 1) The most 
popular fields of study on the theses ofacademic affairs administrationwere the internal quality assurance 
system and the educational standard.The most research papers on academic affairs administration were done 
in the B.E. 2548.  2) The contents of synthesized research were mostly found:  the development of internal 
quality assurance system and the educational standard.In most studies, the population and the sample of the 
administrators were employed. For techniques of sampling, the purposive sampling technique was used the 
most. There were 35 research papers. The type of instrument used the most was the questionnaire. The 
assessment of research tools used the mostwas validity. The statistic mostly used for analyzing data were 
mean and standard deviation. 3) The results of the study on academic affairs administration were synthesizedto 
6 issuesconsisted of the development of institution curriculum,the evaluation and the transformation process, 
thedevelopment and the promotion oflearning resources, the educational supervision, the internal quality 
assurance system and the educational standard and the development and the implementation of educational 
technology.  In conclusion, the results of synthesis of the results of the thesis were the overall procedures was 
rated at a high level to the highest level, the problem was rated at least level to high level, the suitability was 
rated at a high level to the highest level and the feasibility was rated at a high level to the highest level 
Keywords: Theses on Academic Affairs Administration 
 
 

1. บทน า 
 วิทยานิพนธ์ คืองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นงานวิจัยที่มี
กระบวนการวิจัยที่มีความซับซ้อนและศึกษาเฉพาะด้าน
อย่างลุ่มลึกกว่างานวิจัยทั่วไป สอดคล้องกับกูด [1] บุญชม 

ศรีสะอาด [2] และศรีสุดา ปรุงหอม [3] อีกทั้ง
วิทยานิพนธ์ยังมีความส าคัญต่อการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการแสดงออกถึงภูมิรู้ของผู้
ศึกษาว่า ได้ผ่านขั้นตอนของการวางแผน ศึกษาวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และเรียบเรียงองค์ความรู้
ถ่ายทอดสู่สาธารณะได้อย่างน่าสนใจ [4] ดังนั้น
ผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์จึงเป็นองค์ความรู้อันเป็นข้อ

ค้นพบจากกระบวนการวิจัยที่ลุ่มลึก  น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้  
 ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดการสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะมีวิทยานิพนธ์เป็น
จ านวนมาก และในหลายมหาวิทยาลัยจะมีการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์เหล่านั้น เพราะการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์
นั้นคือกระบวนการที่จะน าองค์ความรู้จากงานวิจัย
ทั้งหลายออกมาได้นั้น กระบวนการส าคัญคือการน า
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์มาสังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์
ความรู้จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทั้งหลายมาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ซึ่งนงลักษณ์ วิรัชชัย [5] กล่าวว่า หาก
นักวิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในอดีตไว้
ด้วยวิธีการมีระบบ ย่อมสามารถน าผลของการสังเคราะห์
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งานวิจัยนั้นมาเป็นฐานและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
ด้วยระบบเดียวกันโดยไม่ต้องตั้งต้นศึกษางานวิจัยเรื่อง
แรก  
 ใ นทุ กมหา วิ ทย าลั ยที่ เ ปิ ด ก า รสอนหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา จึงมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์โดยจะ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์เนื้อหา เกี่ยวกับประเด็นข้อมูล
พื้นฐานของงานวิจัย เนื้อหาของงานวิจัยและผลงานวิจัย
ของวิทยานิพนธ์ เหล่านั้น  ด้วยว่ า  การสั ง เคราะห์
วิทยานิพนธ์นั้นมีความส าคัญยิ่ง  เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้และแนวทางในการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในรุ่นต่อไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีได้มี
นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา และได้มาซึ่งผลการวิจัยอันสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาได้  ซึ่งวิทยานิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
นับตั้งแต่เล่มแรกในปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ. 2555 มีจ านวน  
351 เล่ม และยังไม่มีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เหล่านี้  
ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆเมื่อมีวิทยานิพนธ์จ านวนมาก  
จ าเป็นต้องมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์   
 เนื่องจากวิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีจ านวนมากและมีประเด็นเนื้อหาที่
หลากหลาย อีกทั้งในการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์นั้น  
จ าเป็นต้องเลือกวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็นเดียวกันมา
สังเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้มุ่งที่จะสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้าน
การบริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงาน
วิชาการ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการมีความส าคัญ
ต่อการบริหารการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จ า เป็นต้องมีสาระความรู้ และสมรรถนะเรื่ อ งการ
บริหารงานวิชาการ [6] อีกทั้งการบริหารงานวิชาการถือ
เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วน
ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้งาน
วิชาการด า เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน [7] ซึ่งในการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ได้ระบุว่ามีปัญหาอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการคือ เรื่องการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม [8] ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ด้านการบริหารงานวิชาการ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อท่ีจะได้องค์ความรู้และเป็นแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการ อีกทั้งให้นักศึกษาในรุ่นต่อไปได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหาร งาน
วิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2555 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 หน่วยในการศึกษา 

 ประชากรในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ด้านการ
บริหารงานวิชาการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึง 
พ.ศ. 2555 จ านวน 67 เล่ม  
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3.2 ประเด็นที่ศึกษา  
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นไปที่การสังเคราะห์

วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยผู้วิจัยท าการ

สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ซึ่งมีประเด็นที่จะศึกษาจากวิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม คือ 

1) ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย ได้แก่ ชื่อเรื่องวิจัย ปีที่พิมพ์ 

2 ) ข้อมูล เกี่ ยวกับกระบวนการของงานวิจั ย ได้แก่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื้อหางานวิจัย ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ชนิดของเครื ่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล 3) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัย ได้แก่ ผลการวิจัย

ด้านการบริหารงานวิชาการทั้ง  6 งานคือการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและการ

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาและส่งเสริม

ให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และการ

พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายและปัญหาที่จะใช้ศึกษา โดย
ผู้วิจัยมุ่งประเด็นไปที่การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการ
บริหารงานวิชาการ จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีสาระความรู้และสมรรถนะเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ [6] ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดปัญหา
ที่จะใช้ศึกษาไปที่การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการ
บริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 -2555 ว่ามี
ผลการวิจัยโดยรวมเป็นอย่างไร 

 4 .2  ก าหนดขอบเขตของงานวิ จั ยที่ จ ะน ามา
สังเคราะห์ ซึ่งในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เป็นการ
สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ของอุทัย บุญประเสริฐ [9] วิศิษฐ์ ชาญสุข[10] กมล 
ภู่ประเสริฐ [11] ชุมศักดิ์ อินทร์ลักษณ์ [12] ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[13] รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ [7] และสมิทและคณะ(Smith and others) 
อ้างอิงจาก ธีระพร อายุวัฒน์ [14] สรุปเป็นขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ 6 งาน คือ 1)การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การวัดผลประเมินผลและการด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 3) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 4) การนิเทศการศึกษา 5) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และ 6) 
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.3. สืบค้นและคัดเลือกงานวิจัยที่จะใช้ศึกษา โดย
ผู้วิจัยได้ส ารวจและเก็บรวบรวมเอกสารงานวิจัยซึ่งเป็น
วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตร 
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. 
2544 – 2555 ได้งานวิจัยที่มีคุณสมบัติตามก าหนด  
จ านวน 67 เล่ม  
 4.4 วิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้วิจัย
ศึกษางานวิจัยอย่างละเอียดอีกครั้ง และจดบันทึกในแบบ
บันทึกคุณลักษณะงานวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่ เก็บ
รวบรวมเสร็จแล้วไปวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ค่าความถี่
และร้อยละอีกทั้งด าเนินการการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งผู้วิจัย
ใช้ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
 4.5 เมื่อได้ผลการสังเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยจึงสรุปผล 
การสังเคราะห์และน าเสนอผลการสังเคราะห์ 
 

5.สรุปผล 
 5.1 ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย พบว่า วิทยานิพนธ์ด้าน
การบริหารวิชาการ เรื่องที่มีผู้สนใจศึกษาและน ามาท า
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วิทยานิพนธ์มากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีจ านวน 18 
เล่ม ส่วนปีที่ทีการพิมพ์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหาร
วิชาการจ านวนมากที่สุดนั้น ได้แก่ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2550 ซึ่งแต่ละปีมีจ านวน 9 เล่ม   
 5.2 ข้อมูล เกี่ ยวกับเนื้อหาของงานวิจัย  พบว่า  
วัตถุประสงค์ที่มีการท าวิจัยมากที่สุด ได้แก่ เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ มี
จ านวน 7 เล่ม เนื้อหาที่ท าการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์นั้น
มากที่สุด ได้แก่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา มีจ านวน 23 เล่ม  ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่พบมากที่สุดได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีจ านวน 56 เล่ม วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยมากที่สุดได้แก่ แบบเจาะจง มีจ านวน 35 เล่ม  
จ านวน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยมากที่ สุ ด ได้ แก่             
มีเครื่องมือ 2 ชุด มีจ านวน 28 เล่มชนิดของเครื่องมือที่
น ามาใช้  ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่ แบบสอบถาม         
มีจ านวน 62 เล่ม  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย  มากที่สุดได้แก่  ความเที่ยงตรง มีจ านวน 67 
เล่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีจ านวนประเด็นละ 57 เล่ม   
 5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัย พบว่า การบริหารงาน
วิชาการประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามี
กระบวนการ 13 ขั้นตอน การวัดผล ประเมินผลและการ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีกระบวนการ 9 
ขั้นตอน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มี
กระบวนการ 12 ขั้ นตอน การนิ เทศการศึกษามี
กระบวนการ 9 ขั้นตอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษามีกระบวนการ 11 
ขั้นตอน และการพัฒนาและใช้สื่ อ เทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษามีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ผลการสังเคราะห์
ผลการวิจัยโดยรวมสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด สภาพปัญหา การด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย
ที่สุดถึงมาก ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
และระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

6.อภิปรายผล 
 จากการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 6.1 ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย จากการสั งเคราะห์
วิทยานิพนธ์พบว่า วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารวิชาการ 
เรื่องที่มีผู้สนใจศึกษาและน ามาท าวิทยานิพนธ์มากที่สุดคือ 
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภนา สุดสมบูรณ์ 
[15] ที่กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตราที่ 47  ระบุให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก  และตามมาตรา 
18(2) กล่าวว่า  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องว่า  ผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ ก าหนดในหลักสูตรขั้ นพื้ นฐาน ดั งนั้ น
วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 -2555 จึงมีนิสิตของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา เลื อกท า
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาเป็นจ านวนมาก 
 6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการของงานวิจัย พบว่า
วัตถุประสงค์ที่มีการท าวิจัยมากที่สุด ได้แก่ เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ  เนื้อหา
ของงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์นั้น ประเด็นที่พบมากที่สุด
ได้แก่  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่พบมากที่สุด
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยมากที่สุดได้แก่ การเลือกแบบเจาะจงซึ่งต่างจาก
งานวิจัยของฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์ [16] ที่กล่าวว่าการสุ่ม
ที่ ใช้ ในวิทยานิพนธ์  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณโดยมาก
มั กสุ่ มแบบหลายขั้ นตอน หากแต่ ในวิ ทยานิพนธ์           
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ของสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยานั้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่น าเสนอ
แนวทางในการบริหารการศึกษาซึ่งจะแบ่งขั้นตอนเป็น    
การสร้างแนวทางการบริหาร ขั้นตอนการหาความ
เหมาะสมของแนวทาง และขั้นตอนการหาความเป็นไปได้
ของแนวทางการบริหาร  ซึ่งในสองขั้นตอนแรกจะใช้วิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทั้งสิ้น เนื่องจากต้องการผู้ที่มี
ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 จ านวนเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่           
มีเครื่องมือ 2 ชุด ชนิดของเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัย
นั้นมากที่สุดได้แก่ แบบสอบถามการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุดได้แก่ ความเที่ยงตรง 
และ ความเชื่อมั่น และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมาก
ที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ [16] ที่กล่าวว่าสถิติ
ที่ ใช้ ในวิทยานิพนธ์  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณเป็น
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้น เป็นสถิติที่
สามารถใช้อธิบายข้อมูลได้ดี เพราะค่าเฉลี่ยสามารถบอกได้
ว่าผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความเหมือนกันโดยรวมเป็น
อย่างไร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถบอกได้ว่า ผล
การศึกษากลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเด็นนั้น มีค่าความ
แตกต่างโดยเฉลี่ยเป็นอย่างไร เพราะถ้ายิ่งมีค่ามากเท่าใด  
ย่อมบอกได้ว่าแต่ละข้อมูลนั้นมีความต่างกันมาก ดังนั้น
งานวิจัยส่วนใหญ่จึ งใช้สถิติทั้ งสองนี้ ในการอธิบาย
ผลการวิจัย 
 6.3 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้ วย การพัฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษามี
กระบวนการ 13 ขั้นตอน การวัดผล ประเมินผลและการ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีกระบวนการ 9 ขั้นตอน  
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มีกระบวนการ 12 
ขั้นตอน การนิเทศการศึกษา มีกระบวนการ 9 ขั้นตอน   
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษามีกระบวนการ 11 ขั้นตอน และการพัฒนาและ

ใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามีกระบวนการ 6 ขั้นตอน 
ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยรวมสภาพการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด สภาพปัญหา การด าเนินงาน
อยู่ในระดับน้อยที่สุดถึงมาก ความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด และระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพาพรรณ 
จงพิพัฒนสุข [17] ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัยด้านการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2544-2548 จ านวน 32 ฉบับ และงานวิจัยของ
โสภนา  สุดสมบูรณ์ [15] ที่ได้สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารในประเทศไทย ซึ่งผลที่ได้
คือ งานวิชาการที่ส าคัญในสถานศึกษา ประกอบด้วย
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผลและการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา  
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา และการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา ด้วยงานดังกล่าวนี้ถ้าได้ด าเนินการโดยใช้
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลให้สถานศึกษา
นั้นมีคุณภาพตามไปด้ วย สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [18] กล่าวว่า งาน
วิชาการถือว่า เป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่ง
จะต้องขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาอย่างทันที มีแนวทางใน
การนิเทศติดตาม ส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานทั้งใน
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เป็นภารกิจหลักที่
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การสังเคราะห์งานวิจัย ที่โดยรวมสภาพการด าเนินงานอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
และระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับเป็นไปได้ แสดงให้เห็น
ว่าทุกฝ่ายล้วนให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการ
ทั้งสิ้น 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา เพื่อจะได้มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ 
 7.1.2 สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูควร
น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาของตน  เพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงาน
วิชาการในสถานศึกษา 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้สถิติ  การสั งเคราะห์อื่ น
นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ  เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการทั้งหมด 
 7.2.2 ควรส่งเสริมให้มีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาในด้านอื่น เช่น การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารการเงินและงบประมาณ  การบริหารทั่วไป  เป็นต้น 
เพื่อจะได้น าข้อค้นพบมาก าหนดเป็นแนวทางในการท าวิจัย
ของนักศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สมดุลภาษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปราสาททอง
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  โดยการสุ่มหลายขั้นตอบเลือกแบบ
เจาะจง จับฉลากเป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  และกลุ่มควบคุม
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ระยะเวลาในการทดลองกลุ่มละ  24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาไทย แบบสังเกตพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างาน โดยใช้แผนแบบสองกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่น
ในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  2) ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษามีความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างานสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา,ความสามารถทางภาษาไทย,ความมุ่งมั่นในการท างาน 

ARU Research Journal, Vol.3, No.2, May 2016                      วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559 

 



64                                                                                         วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559         
 

Abstract 
The purposes of this research were : 1) to compare the results of the Thai language ability 

and commitment to work before and after learning of first grade  students by Using Balanced 

Literacy Approach  2) to compare the Thai language ability and Commitment to work between 

experimental and control group after learning by Balanced Literacy Approach and Normal method. 

The sample was selected from group consisted of first grade  students studying in the first semester 

of the academic year 2014. The multistage random sampling was employed. The experimental group 

was first grade  1/2 students in Prasartthongwitthaya School using Balanced Literacy Approach. The 

control group was first grade  1/1 students in Prasartthongwitthaya School using Normal method. The 

duration of the experiment was 24 hours. The research instrument was comprised lesson plans using 

Balanced Literacy Approach, lesson plans using Normal method, the Thai language test and 

Commitment survey. Pretest – Posttest Control Group Design was employed. Statistical analysis was 

performed using multivariate analysis of variance. The research findings were :  1) The Thai language 

ability and commitment to work before and after learning of first grade students by Balanced 

Literacy Approach was different with statically significant level of .05  2) The Balanced Literacy 

Approach ability and Commitment to work in first grade  students after learning by Balanced Literacy 

Approach and  was different with statically significant level of .05.  The students were learn by 

Balanced Literacy Approach The Balanced Literacy Approach ability and Commitment to work more 

than the Normal method. 

Keywords: Balanced Literacy Approach, Thai language ability, Commitment to work 
 
 

1. บทน า 
 ภาษาไทยเป็นภาษาที่ส าคัญกว่าภาษาอื่นเพราะเป็น
ภาษาของชาติ เป็นภาษาที่เราจะต้องใช้ชั่วชีวิตที่จะ
ปลูกฝังและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่การศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยบุคคลที่จะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งยวดใน
การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ภาษาของเยาวชนนั้นก็คือ
ครู ที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดความมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษา จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดย
จะต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

กระบวน การเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม 
ของแต่ละระดับการศึกษาความรู้ และทักษะด้ าน
คณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงโดยฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 รายงานผลการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย ในระดับประเทศร้อยละ 45.02 
ระดับเขตพื้นที่ 44.64 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ความสามารถด้านภาษาของ
นั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  3  มี ค ะแนน เฉลี่ ย
ระดับประเทศ ร้อยละ 51.22 ระดับเขตพื้นที่ ร้อยละ 
47.60 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 [1] จาก
ผลดังกล่าวการอ่านการเขียนภาษาไทยจึงเป็นปัญหา 
 ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่สมควรได้รับการแก้ไข การที่นักเรียนไม่สนใจ ไม่
ตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นในท างานคืออ่านและเขียน อ่าน
หนังสือไม่ออกย่อมส่งผลให้นักเรียนอ่านไม่คล่อง ไม่กล้า
อ่านออกเสียง อ่านไม่ได้ อ่านไม่ถูกต้องและอ่านจับ
ใจความส าคัญไม่ได้ ส่งผลให้นักเรียนไม่กล้าสื่อสารกับ
ผู้อื่นด้วยการเขียนได้ การอ่านการเขียนของนักเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขวิธี
สอนอย่างเร่งด่วนถ้าปล่อยทิ้งไว้จะท าให้คนไทยอ่านเขียน
ผิดจะท าให้ภาษาไทยวิบัติมีผลท าให้เสียหายแก่ชาติ [2]  
 การสอนแบบสมดุลภาษา (Balanced Literacy) 
เป็นการสอนภาษาที่ เริ่มมาจากประเทศนิวซีแลนด์      
โดยพัฒนามาจากวิธีการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบ
องค์รวม (Whole language หรือNatural language) 
กับการสอนสะกดค าแจกลูก (Phonics) เข้าด้วยกัน เป็น
การสอนภาษาที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง [3] จะได้ฝึกภาษา
ทุกด้าน คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน ดูและน าเสนอ โดยการ
สอนหลายด้านให้ครบถ้วนและเหมาะสม ที่น่าจะน ามาใช้
ในการศึกษาความสามารถทางภาษาไทย เพราะแนวการ
สอนแบบสมดุลภาษาเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลวิธีต่างๆนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมทุกขั้นตอน การสอนท าให้เกิดการเรียนรู้
ภาษาได้รวดเร็ว ได้ฝึกทักษะการท างานกลุ่ม สามารถ
พัฒนาการสื่อสารได้ดี รวมทั้งมีความสนุกสนานในการ
เรียน รักการอ่านและสนใจการอ่านมากขึ้นวิธีการสอน
แบบสมดุลภาษาสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่นการ
ส่งเสริมการเล่านิทาน การเล่าเรื่อง การใช้ค าคล้องจอง 

การฝึกมารยาทในการพูด และการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น 
[3] ดังนั้นการสอนตามแนวแบบสมดุลภาษาจึงเป็นวิธีการ
สอนที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่ งๆขึ้นช่วยรักษาเอกภาพของ
ภาษาไทยต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและ
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  1 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา 

  2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทย
และคว ามมุ่ ง มั่ น ในก า รท า ง านขอ งนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษากับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1  
ส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี 
อยุธยาเขต 2 จ านวน 166 โรงเรียน จ านวน 177 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 2,940 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 โรงเรียนปราสาททอง
วิทยา อ าเภอบางปะอิน จ านวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 39 
คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง มีหน่วยการเลือกเป็น
ห้องเรียน ด้วยวิธีจับฉลากโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียนคือโรงเรียน
ปราสาททองวิทยา แล้วเลือกอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีจับฉลาก
เพื่อก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จัดการ
เรียนรู้แบบสมดุลภาษาโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง และกลุ่ม
ควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1/1 จัดการ
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เรียนรู้แบบปกติ โดยครูที่มีวัยวุฒิและความสามารถ
ประสบการณ์การสอนเหมือนกับผู้วิจัยเป็นผู้สอน ใช้
ตารางสอนวันเวลาเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม  
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ ใช้  คัดเลือกจากหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาที ชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทที่ 
1 ใบโบก ใบบัว บทที่ 2 ภูผา และความมุ่งมั่นในการ
ท างานเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 6 [4]  
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 
 ตัวแปรต้น วิธีการจัดการเรียนรู้ซึ่งจ าแนกเป็น 2 วิธี 
1) การจัดการเรียนการสอนแบบสมดุลภาษา 2) การ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ   
 ตัวแปรตาม 1) ความสามารถทางภาษาไทย 2) ความ
มุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน  
 

4. สมมุติฐานการวิจัย 
 4.1 ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาแตกต่างกัน 
 4.2 ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สมดุลภาษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกัน 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
5.1 ขั้นการเตรียมการ 
 5.1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา ความสามารถทาง
ภาษาไทย ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

 5.1.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา แนวคิดและ
ห ลั ก ก า ร ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ส ม ดุ ล ภ า ษ า 
ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
5.2 ขั้นออกแบบการทดลองและเครื่องมือการวิจัย 
 5.2.1 สังเคราะห์เนื้อหาจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
เพื่อออกแบบการทดลอง โดยท าการทดลองในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลอง
ในห้องเรียนตามสภาพจริง (Intact group) กระบวนการ 
วิจัยที่เหมาะสมคือ การวิจัยกึ่งทดลอง โดยศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สอบ
ก่อนการทดลองและสอบหลังการทดลอง ใช้แผนแบบ 
Control Group Pretest - Posttest Design  
 5.2.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองการวิจัย 
ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา 2)
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 12 แผน เพื่อ
น าไปจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ รวม 24 ชั่วโมง 3)แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาไทย มี 2 ชุดเป็นการทดสอบการ
อ่านและการเขียน การอ่านมี 2 ฉบับ คือ อ่านออกเสียง 
10 ข้อ และอ่านเรื่อง 1เรื่อง การเขียน 2 ฉบับ คือ การ
เขียนตามค าบอก10ข้อ และเขียนเรือง 1 เรื่อง  4)แบบ
สังเกตพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
ตามตัวชี้วัด 2 ข้อ แต่ละข้อ มีลักษณะพฤติกรรม 3 ข้อ 
รวมทั้งหมด 6 ข้อ คือ  
  5.2.2.1 ตั้ งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  
พฤติกรรมของนักเรียนมีดังนี้ 1)เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2)ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ 3)ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วย
ตนเอง 
   5.2.2.2  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย พฤติกรรมของนักเรียนมี
ดังนี้  1)ทุ่มเทท างานอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน  2)พยายามแก้ปัญหาและ
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อุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 3)ชื่นชมผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
5.3 ขั้นทดลองใช้และตรวจสอบเครื่องมือ  
 โดยน า เครื่ อ งมือการวิ จั ย ไป เสนอผู้ เชี่ ยวชาญ 
ตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาไทยและแบบสังเกตพฤติกรรม
ความมุ่งมั่นในการท างาน  ผลการตรวจสอบน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย ใช้สูตรสูตร KR-20ของ
คูเดอร์ริชาร์ดสัน อ้างถึงในล้วน สายยศ และอังคณา  
สายยศ [5] ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเหมาะสมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 -1 ซึ่ง
มากกว่า 0.5 ทุกรายการ ถือว่าใช้ได้ จึง ทดลองใช้  (try 
out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้หาค่าความ
เชื่อมั่น (rtt) ทั้งฉบับเท่ากับ .8852 
5.4 ขั้นด าเนินการทดลอง 
 5.4.1 น าเครื่องมือการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองและกลุ่มควบคุม  คือ นักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 1/1 จัดการเรียนรู้แบบปกติโดย ครูที่มี
วัยวุฒิและความสามารถประสบการณ์การสอนเหมือนกับ
ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ใช้ตารางสอนเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม 
เรียนสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
รวม 24 ชั่วโมง  
 5.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนทดลองและเมื่อสิ้นสุด
การทดลองทั้งสองกลุ่ม  
5. ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
 5.1 วิ เคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ และท าการแปลผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 5.2 การเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและ
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา ใช้การวิเคราะห์ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างใช้การทดสอบแบบที (t-test dependent) 
แบบหางเดียวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 5.3 การเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาไทยและ
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างใช้การทดสอบแบบที (t-test dependent) 
แบบหางเดียวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 5.4 สรุปอภิปรายผลและให้ข้อ เสนอแนะจาก
ผลการวิจัย  
 

6.  ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนีพ้บว่า 
 6.1 ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนการสอนแบบสมดุลภาษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนี้ 
 

ตัวแปรตาม n X  S.D. t Sig 
ความสามารถทาง
ภาษาไทย 
          ก่อนทดลอง 
          หลังทดลอง 
ความมุ่งมั่นในการ
ท างาน 
          ก่อนทดลอง 
          หลังทดลอง 

 
 

39 
39 
 
 

39 
39 

 
 

18.10 
31.13 

 
 

10.46 
16.33 

 
 

2.25 
2.77 

 
 

1.91 
0.77 

 
30.80 

 
 
 

16.83 

 
.00 

 
 
 

.00 

 
 6.2 ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นใน
การท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนการสอนแบบสมดุลภาษากับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนการจัดการเรียนรู้แบบสมดุล
ภาษาสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดังนี้ 
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กลุ่ม 
 

ความสามารถทาง
ภาษาไทย 

ความมุ่งมั่นในการท างาน 

ก่อน
ทดลอง 

หลังทดลอง ก่อน
ทดลอง 

หลังทดลอง 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

สมดุล 
ปกติ 

18.10 
18.10 

2.2 
2.7 

31.1 
23.3 

2.7 
2.5 

10.4 
11.2 

1.9 
2.3 

16.3 
14.2 

0.77 
1.58 

t – test 
Sig of t 

30.80 
.00 

16.83 
.00 

 

7. อภิปรายผล 
 จากผลการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาที่มีต่อ
ความสามารถทางภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการ
ท างาน  และการเปรียบเทียบความสามารถทาง
ภาษาไทยและความมุ่งมั่นในการท างานของกลุ่มที่จัดการ
เรียนรู้แบบสมดุลภาษากับกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ  
ส าม า รถอภิ ป ร ายผล เป็ น  2  ป ระ เ ด็ น  คื อ  ด้ า น
ความสามารถทางภาษาไทย และด้านความมุ่งมั่นในการ
ท างานได้ดังนี้ 
 7 . 1ด้ านความสามารถทางภาษา ไทย  พบว่ า
ความสามารถทางภาษาไทยของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้
แบบสมดุลภาษา แตกต่างกันกับกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียน
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา มีความสามารถทาง
ภาษาไทยสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียน รู้แบบปกติ ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนสอนอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยสร้างความสนใจให้นักเรียน พัฒนาการอ่าน
พัฒนาทักษะการเขียนร่วมกับการอ่าน นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการอ่านร่วมกับการเขียนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้ง
นักเรียนได้แบ่งปันการเรียนรู้และมีการประเมินการอ่าน
เขียนเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา (Balanced Literacy) 
มาผสมผสานเข้ากับการสอนภาษาธรรมชาติ  (Whole 
Language) และสอดคล้องกับแนวคิดของ อารี สัณหฉวี 

[3]  การจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษาว่าเป็นการสอน
ภาษาทุกด้าน คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน ดูและน าเสนอให้
ครบถ้วนและเหมาะสมเป็นการสอนภาษาแนวธรรมชาติ
แบบองค์รวมกับการสอนสะกดค าแจกลูกเข้าด้วยกัน
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกันตวรรณ    
มีสมสาร [6] ได้ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาโดยบูรณาการแนวสมดุลภาษาและการเรียนรู้
แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการทดลองพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของกลุ่มทดลองสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถทาง
ภาษาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มปกติ สอดคล้องกับ
รสนันท์ นามจันทร์ [7] ได้ศึกษาผลการสอนอ่านและ
เขียนด้วยนิทานภาพร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย พบว่า เด็กทุกคนมีพัฒนาการด้านการอ่าน
และกา ร เ ขี ย นสู ง ขึ้ น อ ยู่ ใ น ร ะดั บ ดี  หลั ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์การสอนอ่านและเขียนนิทานภาพร่วมกัน
ตามแนวสมดุลภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 7.2 ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน พบว่า ความมุ่งมั่น
ในการท างานของนักเรียนกลุ่มทดลองที่จัดการเรียน รู้
แบบสมดุลภาษา  แตกต่างกันกับกลุ่มที่จัดการเรียน รู้
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ที่จัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษามีความมุ่งมั่นในการ
ท างานสู งกว่ า  กลุ่ มที่ จั ดการเรียน รู้แบบปกติ  สืบ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสมดุลภาษา นักเรียน
ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอนด้วย
ตนเอง นักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ตามล าดับขั้นตอนท าให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นใน
การท างานสูงการสอนท าให้เกิดการเรียนรู ้ภาษาได้
รวดเร็วได้ฝึกทักษะการท างานกลุ่มสามารถพัฒนาการ
สื่อสารได้ดีรวมทั้งมีความสนุกสนานในการเรียนรักการ
อ่านและสนใจการอ่านมากขึ้น ครูผู้ปกครองให้ก าลังใจ
ดูแลเอาใจใส่ ท าให้น ักเร ียนเกิดความมุ ่งมั ่นในการ
ท างานสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
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ชญาภา วิชชาวณิชนันท์  [8] ได้ศึกษาการใช้การให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้าง ความ
มุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมรับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด
ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมให้
ค าปรึกษากลุ่มฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
นักเรียนที่เข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
มีคะแนนสูงกว่าก่อนเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
วิมลวรรณ โลหิตยา [9] ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ บทประยุกต์และ
ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  6 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ บทประยุกต์ 
และคว ามมุ่ ง มั่ น ในก า รท า ง านขอ งนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  

8.1.1 ก่อนที่จะน าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
สมดุลภาษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ครูผู้สอนต้องศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ละเอียด เตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พร้อม เพื่อให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ให้สมบูรณ์ 
 8.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสมดุล
ภาษา ครูต้องค านึงถึงพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน การ
แนะน าเบื้องต้นจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนัก
และกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
 

 8.1.3 ครูผู้สอนน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบสมดุลภาษาไปใช้ ต้องศึกษาหลักการ เป้าหมาย
ขั้นตอนให้ชัดเจนและปรับให้เหมาะสมกับบริบทและ
สภาพแวดล้อม 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสมดุลภาษากับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิธีอื่น ๆ 
 8.2.2 ควรมีการศึกษาถึงการน าวิธีการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ ส ม ดุ ล ภ า ษ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถทางด้านอื่น ๆ 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคม เพื่อหารายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่จัดท าบริการสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่จะพิจารณาน าไปใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะทางการศึกษาต่อไป ส าหรับ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง
ผู้ใช้บริการจากบุคคลภายนอก โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างหลากหลาย ผลการศึกษาวิจัยพบว่าแนวทางการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างการบริหาร การจัดท าโครงการ ด้านกระบวนการและระเบียบการให้บริการ
สังคมปรากฏว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างเหมาะสมที่หน่วยงานบริการสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะน าแนวทางการบริหารจัดการไป
ด าเนินการตามเป้าหมายได้ ผลการวิจัยพบว่าหน่วยงานบริการสังคม หน่วยงานระดับคณะ สถาบันหรือส านักที่สามารถ
จัดล าดับประเภทกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการสังคมได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานที่ปรึกษาลักษณะโครงการแก่
หน่วยงานภายนอก งานวิจัย งานทดสอบ หรือตรวจสอบ งานฝึกอบรมระยะสั้น สัมมนา หรือบรรยาย เป็นต้น  
ค าส าคัญ: แนวทางการบริหารจัดการ, โครงการบริการสังคม, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 
Abstract 

 The objective of this study was to determine the appropriate Management Model in the 
Social Academic Services associated with an income providing of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat 
University, besides to the annual government budget. The result could be beneficially to any 
departments with responsible to the university social services through the consideration of further 
academic public service contribution. The overall population of this study consisted of the executive 
agencies, senior management as well as client third party beneficially. However, the information was 
totally derived by the various interviewing before submitted to the data analysis. The result revealed 
that an obscure management model either in management structure or project preparation 
especially in the procedure and also the social service practices was implemented with the unclear 
practical guidance to supporting the efficiency and effectiveness actual operation of the university 
social services. Moreover, the data interpretation either by the faculties or any institutes was covered 
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the service types classification including the external consulting project, research, testing or 
examination, training, seminar together with lecture description. 
Keywords: Management model, Social service project, Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มี
ความจ าเป็นต้องหารายได้เพิ่มงบประมาณ เพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเพียงพอ
และในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งมี
กฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง 
ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่า
ด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น ทั้งนี้บรรดารายได้
และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผลประโยชน์
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุต่าง ๆ ไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  นอกจากนี้กฎหมาย
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งยังให้อ านาจในการ
จัดหารายได้ด้วยตนเองได้นอกเหนือไปจากเงินรายได้ที่
ได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุน จากงบประมาณแผ่นดิน
ของรัฐบาล  ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมี
ภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการสังคม และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม [1]  ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ของรัฐจะสามารถจ าท าโครงการบริการสังคมเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้ท าให้มีเงินเพื่อท าภารกิจเป็นเงินรายได้
หลายช่องทาง คือ 1) เงินจัดสรรจากรัฐบาล  2) เงิน
รายได้ที่มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้มีรายได้ 
เช่น การให้บริการวิชาการ งานวิจัย หรือเงินรายได้อื่นๆ 
และ 3) เงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมี
รายได้ที่เป็นการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร 
และสถานที่จากโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน การบริหารจัดการหารายได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ไม่อาจปฺฏิเสธได้ในสภาวะปัจจุบัน  กรณีที่มาของรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีที่มาจากแหล่ง
ใดได้บ้างจะเพียงพอต่อการด าเนินงานภายใต้เง่ือนไขที่
จ ากัดมากขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน และจาก
การศึกษางานวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ท าให้ทราบว่าภารกิจ
การให้บริการวิชาการสังคม สามารถบริหารจัดการให้เกิด

รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบกลไก
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและหาแนว
ทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคม ของ
มหาวิทยาลัยด้วยตนเองขึ้นเป็น “รายได้พิเศษ” 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ โครงการบริการ
สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการ โครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีการศึกษา 
 3.1 ศึกษาหลักการบังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหาร
จั ด ก า ร เ งิ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างจากกลุ่มประชากร ดังน้ี 
 3.2.1 กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบันและส านัก หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 
หัวหน้าส านักงานคณบดี สถาบันและส านัก รวมจ านวน 
20 คน  
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งมีประเด็นใน
เรื่องโครงสร้างการบริหาร กระบวนการและกฎระเบียบ
บริการการจัดท าโครงการและรวมถึงวิธีการจัดเก็บ
ค่าบริการค่าต่าง ๆ  
 3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กฎหมาย กฎระเบียบ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิเคราะห์
เนื้อหาจากการใหค้ าสัมภาษณ์ 
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้แนวทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคม

ของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 แนวทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.1.1 จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
โครงการบริการสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถ
จัดเก็บเงินรายได้ไว้เป็นของตนเองตามกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถบริการจัดการรายได้ภายใต้
ข้อบังคับหรือระเบียบตามที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ก าหนดได้อย่างอิสระอีกด้วย ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายจัดตั้งเพื่อให้ธ ารงสถานะ “ความอิสระ” เอาไว้
ได้ กรณีจึงไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ที่จะกล่าวอ้างความเป็น
อิสระทางวิชาการ ความเป็นอิสระทางการบริหารใน
ขณะที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
การอุดหนุนของรัฐบาลอย่างเพียงพอที่จะบริหารจัดการ
ใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม
ตามแนวนโยบายที่ก าหนดได้ ฉะนั้น “เงินรายได้พิเศษ” 
ที่มหาวิทยาลัยจัดหามาด้วยตนเองนี้จึงจ าเป็นอีกปัจจัย
ส า คั ญที่ จ ะ ตอบ โ จ ทย์ ขอ ง คว าม เป็ น อิ ส ร ะ ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ยุค
ปัจจุบันที่การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามระเบียบหรือข้อบังคับของราชการส่วนกลาง
ที่ก าหนดไว ้

5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่เริ่มด าเนินการจากกิจกรรมต่าง ๆ บริหารจัดการหา
รายได้ของตนเองเพื่อแก้ปัญหาส าคัญที่บั่นทอนความ
เป็นไปได้หรือโอกาสของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งๆ ที่
มหาวิทยาลัยต่างมีศักยภาพด้านวิชาการ ทรัพยากร
บุคคลและความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆ อย่าง
มากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านั้น ประการแรกเป็นเรื่องความรู้
ความเข้าใจและความเข้าใจอย่างถูกต้องในอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย จัดตั้งมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการเพื่อจัดหา
รายได้เป็นของตนเองได้เพียงไรและอีกประการที่ส าคัญ
คือ ปัญหาขาดแนวทางหรือรูปแบบการจัดท าโครงการ
บริการสังคม ท่ีชัดเจนเพื่อจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น จากการศึกษาวิจัย การบังคับใช้กฎหมายตาม
เจตนารมณ์การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ  พ .ศ . 2542  ไ ด้ ก าหนด โคร งสร้ า ง ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการขึ้น เป็นองค์การที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลส่งเสริมการศึกษาโดยมีลักษณะการบริหารจัดการรูป
ของคณะบุคคล ได้แก่ สภาหรือคณะกรรมการ อาทิ สภา
การศึกษาแห่งชาติหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท า
หน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีรวมถึงมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด จากการก าหนดโครงสร้างตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังกล่าว ท าให้มีการ
ปรั บปรุ งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายฉบับ  ไ ด้ แ ก่ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้การบริหารจัดการหรือจัด
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น กล่าวคือ ภายหลังต่อมาได้
บัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมคือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมี
สาระส าคัญก าหนดให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
อ านาจหน้าที่ เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและก าหนด
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกันกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการสนับสนุนทรัพยากร 
ทั้งนี้โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่ง และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วย 

ด้ ว ย ผ ล ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล่ า ว  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานด้านเลขานุการมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดและส่งเสริมการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึง ความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญา 
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
[2] จึงถูกก าหนดให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แ ห่ ง ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาด้วยเช่นเดียวกัน 
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5.2 ความคิดเห็นและเสนอแนวทางการบริหารจัดการ 
โครงการบริการสั งคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

จากการศึกษาวิจัยโดยรวบรวมความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการ โครงการบริการสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงสร้าง
องค์กรการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
แนวทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคมเพื่อหา
รายได้พิเศษด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ทั้งนี้ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมแนวทางด าเนินงานด้านโครงสร้างการบริหาร 
ด้านการจัดท าโครงการ ด้านกระบวนการและระเบียบว่า
ด้วยการบริการสังคม ดังนี้ 

5.2.1 ด้านการจัดท าโครงการ โดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูล
และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่ง
เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบันและส านัก มี
หน้าทีใ่นการขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ไว้แปลงเป็นแผนงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
อย่ า งจริ งจั ง ให้ มีกิ จกรรม เกิดขึ้น เป็นตั ว ช้ีวัดของ
ความส าเร็จของโครงการ 

5.2.2 ด้านโครงสร้างการบริหาร โดยภาพรวมในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ผู้บริหารทั้งระดับคณะ สถาบันและส านัก มีหน้าที่โดยตรง
สามารถจัดท าโครงการบริการสังคมเพื่อหารายได้พิเศษ
ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทาง
วิชาการและบุคลากรที่มีศักยภาพระดับหน่วยงานของ
ตนเอง ที่น าความรู้ความสามารถจากการบริการวิชาการ
จากประสบการณ์การเรียนการสอน การวิจัย พัฒนา
หน่วยงานจากการจัดหารายได้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 

5.2.3 ด้านกฎระเบียบหรือกระบวนการบริการสังคม 
โดยภาพรวมในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ทั้ง
ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี และในระดับหน่วยงานคณะ สถาบัน
และส านัก จนถึงระดับฝ่ายงานต่างๆ ท้ังการเงินและบัญชี 
มีหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบการเงินและบัญชี คือ
ควรด าเนินการพัฒนาระบบและกลไก โดยมีระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริการสังคมในลักษณะโครงการเพื่อ
หารายได้ โดยธ ารงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลที่ชัดเจนแน่นอนมี
ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการด าเนินโครงการบริการสังคม เกิด

ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ให้เป็นหลักประกัน การ
ปฏิบัติงานในการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ง
จากภาพรวมดังกล่าว ได้สะท้อนมุมมองในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่งให้ก าหนดความชัดเจนของกฎระเบียบแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านหลักดังน้ี 

5.2.3.1 มุมมองด้านแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อหารายได้ของมหาวิทยาลัย ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน
รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการและมีความพร้อมที่จะด าเนินกิจการในลักษณะ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ โดยมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะมิใช่การบังคับบัญชา แม้
มหาวิทยาล ัยนั ้นจะจัดตั ้งขึ ้นโดยรัฐก ็ตาม สถานะ
มหาวิทยาลัยจะไม่ต้องผูกพันงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐ
ก าหนดไว ้ส าหร ับส ่วนราชการ แต่สามารถด าเน ิน
ภารกิจได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเอง 
ทั้งนี้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่จัดตั้งมหาวิทยาลัย 

5.2.3.2 มุมมองด้านปัญหาการด าเนินการจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัยโดยสืบเนื่องจากสถานการณ์และ
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อหารายไดข้องมหาวิทยาลัย 
พบว่าอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกิดจากปัญหา
ความไม่ชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย ข้อบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าโครงการเพื่อจัดหารายได้เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ทั้ ง นี้ ก า รท า หน้ าที่ ข อ งมหาวิ ทย าลั ย ต ามกรอบ
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนดนั้นเป็นรูปแบบการจัดท า
บริการสาธารณะโดยรัฐประเภทหนึ่ง จ าเป็นจะต้องมี
กฎหมายระดับอนุบัญญัติรองรับการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

นอกจากทราบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อหา
รายได้ของมหาวิทยาลัยและปัญหาการด าเนินการจัดการ
หารายได้ของมหาวิทยาลัยแล้ว ผลการศึกษาพบว่า
หน่วยงานให้บริการสังคมของมหาวิทยาลัย สามารถ
ให้บริการแก่สังคมได้ดังนี้ 1)การด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 2)การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
วิจัย 3)การจัดบริการทางวิชาการ 4)การจัดอบรมหรือ
สัมมนา 5)การจัดหาผลประโยชน์จากท่ีดินหรือท่ีราชพัสดุ
ที่มหาวิทยาลัยปกครองและดูแล 

นอกจากนี้  ผู้ ให้ ข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ยั งได้
เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์
คือการบริหารจัดการโครงการลักษณะ “รายได้พิเศษ” 
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ได้แก่ การจัดท าโครงการบริการสังคม ควรมีผู้บริหารที่มี
ความสามารถแบบมืออาชีพ และควรมีโครงสร้างหน่วยงาน
ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพภารกิจเชิงรุก มีการก าหนดแผนงาน
กลยุทธ์ในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจน มีระบบการประเมินผู้บริหารที่ชัดเจนและมีตัวช้ีวัด
ที่เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานสามารถน านโยบายเหล่านี้ไป
ปฏิบัติได้อย่างจริงจังและประการส าคัญที่สุดต้องมีการ
ปรับระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริการสังคมให้มี
ความชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานบริการวิชาการสังคมมีความ
คล่องตัวภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ มีความ
โปร่งใสในการบริหารงาน ทั้งในด้านการหารายได้ การ
ตัดสินใจ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน
ให้เหลือน้อยที่สุด โดยผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ
ประกาศ เป็ นน โยบายของมหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อแนว
ทางการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการสังคม 
ประกอบด้วย 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านการจัดท าโครงการ
บริการสังคม ด้านโครงสร้างการบริหาร และด้าน
กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือกระบวนการบริการสังคม ซึ่ง
สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

6.1 ด้านการจัดท าโครงการบริการสังคม มหาวิทยาลัย
โดยผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนท่ี
ได้ก าหนดไว้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท าหน้าที่
จัดหารายได้และท าการตลาดเชิงรุกรองรับสถานการณ์
และนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเป็น
หน่วยบริการสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
ตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ งยืนของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ท าการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการสังคม รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ซึ่งภารกิจเหล่านี้ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลรับผิดชอบ สามารถแปลงเป็นกิจกรรมหรือ

โครงการบริการสังคม เพื่อจัดหารายได้พิ เศษของ
มหาวิทยาลัยที่จัดหามาได้ด้วยตนเองน าไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการและผลก าไรที่เหลืออยู่จากค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จะถูกจัดเก็บเข้าเป็นรายได้ของคณะหรือสถาบัน 
ส านักเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานได้ต่อไป 

6.2 ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
โดยผู้บริหารและหน่วยงานจะต้องปรับโครงสร้างการ
บริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ท่ีก าหนดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการขึ้นใหม่นั้น 
โดยให้เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาจะมีคณะ
บุคคลหรือในรูปของสภา ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น หรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด[3] ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติองค์กรเฉพาะที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ ภารกิจ องค์กรบริหารงานและระบบการ
บริหารงานเฉพาะของตนที่อาจแตกต่างกันไป ส าหรับ
กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

ในการนี้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์
มุ่งเน้นให้การพัฒนาและระบบการควบคุมมหาวิทยาลัยที่
ปรับตัวไปสู่ทิศทางการให้ความเป็นอิสระมากขึ้นแก่
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการทั้งในด้านการ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล รวมถึงการเงิน
และงบประมาณ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนต่อการก าหนดนโยบายด้านการจัดหารายได้แล้ว
[4] ความส าคัญในระดับต่อไปจะต้องมีการปรับโครงสร้าง
การบริหารซึ่ งรวมถึงหน่วยงานที่ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการบริการสังคมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายจัดตั้งองค์กร 
กล่าวคือจะต้องปรับโครงสร้างการบริหารโครงการบริการ
สังคมที่เน้นองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะ
แนวราบ กะทัดรัดมีประสิทธิภาพและสามารถร่วมทุน
หรือกิจกรรมบริการสังคมกับภาคเอกชนได้ต่อไป 

6.3 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบหรือกระบวนการ
บริการสังคมมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารจะต้องแก้ไข
หรือปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง [5] ซึ่งถือ
ว่าเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของ
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รั ฐบาลโดยเฉพาะข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ.2548 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการบริการสังคมสามารถด าเนิน
โครงการที่จัดท าขึ้นได้อย่างมีอิสระในการบริหารจัดการ 
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 4.2 แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลจะต้องถูก
ก ากับดูแลการเก็บรักษาและใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณได้อย่างโปร่งใสด้วยเช่นกัน [6] 

ดังนั้น การบริหารจัดการโครงการบริการสังคม ที่กล่าว
มาข้างต้น ทั้ง 3 ด้าน จะมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ท าโครงการบริการสังคม ที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการ
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ส าหรับน าไปเป็นค่าใช้จ่ายด าเนิน
โครงการและน าผลก า ไ รที่ ค ง เหลื ออยู่ ไปพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งได้ธ ารงความอิสระไว้ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการโครงการบริการ
สังคมและโครงสร้างการบริหารจัดการ เมื่อมหาวิทยาลัย
ได้ทบทวนและตรวจสอบ จากผลการศึกษาด้านแนว
ทางการบริหารจัดการและปัญหาและอุปสรรคส าคัญของ
การบริหารจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยแล้วควร
ด าเนินการปรับปรุงกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ว่าด้วย การ
บริหารงบประมาณและเงิน พ.ศ.2548 ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ โดยเฉพาะ
องค์ประกอบคณะบุคคล “คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน” ควรมีผู้เช่ียวชาญทางการเงิน
และงบประมาณที่เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
องค์ประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีผู้เช่ียวชาญให้ข้อแนะน า
ความอยู่รอดด้านงบประมาณและการเงินภายใต้เง่ือนไข
และข้อจ ากัดด้านการสนับสนุนงบประมาณและการเงิน
จากรัฐบาลอย่างมั่นคงต่อไป 

 
 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะด้านกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ซึ่งเป็น

กระบวนการที่จะเป็นเครื่องมือตอบสนองการปฏิบัติงานใน
เชิงรุกให้มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการจัดหารายได้ประสบ
ผลส าเร็จโดยการให้มีการปรับปรุ งแก้ ไข ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหาร
จัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ในหมวด 2 
การใช้เงินรายได้ ข้อ 8 (6) เงินรายได้โครงการบริการทาง
วิชาการให้ใช้ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและใน
หมวด 3 การเก็บรักษาและการบริหารเงินรายได้ ข้อ 9 
เงินรายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าส่ง
มิได้ เว้นแต่มีระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังกล่าว
ขึ้นเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการเงินรายได้อย่างมี
ประสิทธิผลแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้มีความคล่องตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและ
บันดาลใจให้ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัย
มีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการจัดท าโครงการบริการสังคม
ให้เกิดประโยชน์และพฒันามหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิดหลักการเกี่ยวกับแนวทางคุ้มครองมรดกโลกอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ในลักษณะการด าเนินงานแบบ “บูรณาการองค์รวม”  จากการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยของผู้เขียน “เรื่องการบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” และจากการศึกษาเอกสาร
ข้อมูลหลักฐานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แนวคิดส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองมรดกโลกให้เกิดผลส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมาย คือ การด าเนินงานในลักษณะ “บูรณาการองค์รวม” โดยการท าให้หน่วยงานท่ีสัมพันธ์กันรวมทั้งทุกภาค
ส่วนเข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม แนวคิดนี้มีแนวทางในการคุ้มครองมรดกโลก ประกอบด้วย 
3 หลักการ คือ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และการคุ้มครอง ดังนี้ (1) การบริหารจัดการมรดกโลก ต้องอาศัยการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ท้ังร่วมมือระหว่างองค์กรและภายนอกองค์กร กระท าโดยพหุวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
โดยมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Value) เพือ่ให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น ร่วม
แสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา วางแผน สนับสนุน ด าเนินการ ติดตามประเมินผลและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดย
ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย ฝึกอบรมและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายงานสู่ท้องถิ่นอาจจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ใน
เขตพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและตัวแทนจากชุมชนร่วม
ด าเนินการ (2) การอนุรักษ์มรดกโลก มีกระบวนการและแนวทางหลากหลายวิธีในการดูแลรักษาโบราณสถานและมรดก
ทางวัฒนธรรมได้แก่ การป้องกันทาง กฎหมายการสงวนรักษา การบูรณะปฏิสังขรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้ การบรรจุ
เนื้อหาในหลักสูตร การจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกัน  โดยด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง และให้แต่ละภาคส่วนมีส่วน
ร่วมกันท างาน เพื่อสร้างความตระหนักรับผิดชอบร่วม สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองในการเป็นเจ้าของร่วมกัน มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยด าเนินงานเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานให้คงสภาพในรูปแบบเดิม และจัดสภาพแวดล้อมให้
กลมกลืนหรือบูรณภาพกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ตามอนุสัญญามรดกโลก กฎบัตรสากล (3) การคุ้มครองมรดกโลก 
โดยใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถาน อนุสัญญาระหว่างประเทศ กฎบัตรสากล และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง  การออกกฎหมายรับรองสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถาน เช่น ร่างกฎบัตรอิโคโมส
ไทย (ICOMOS) และมาตรการสร้างแรงจูงใจมาใช้ส าหรับการอนุรักษ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทัน
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สถานการณ์ ภายใต้การบูรณาการแผนงานและกิจกรรมร่วมกัน  โดยอาจกระท าในลักษณะมาตรการทางกฎหมาย ทาง
เศรษฐศาสตร์ ทางผังเมืองและทางสังคม โดยอาจจะก าหนดเงินค่าชดเชยแก่เจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้างหรืออาจก าหนด
พื้นที่นั้นให้เป็นเขตพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องการอนุรักษ์ เช่นก าหนดให้เป็นเขต
หมู่บ้านหัตถกรรมที่มีการท าจักรสาน อาจเป็นวิสาหกิจชุมชน มีแหล่งสาธิตและจ าหน่ายสินค้า นอกจากเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการสนับสนุนแล้วยังเป็นการสร้างบรรยากาศและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตควบคู่กันไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ค าส าคัญ: แนวทางคุ้มครองมรดกโลก, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, บูรณาการองค์รวม 

 
Abstract 

This academic paper aims to introduce important concepts of world heritage protection 
with Ayutthaya and its satellite towns being the case study.  The concept is based on “ holistic 
integration derived from our own research entitled “ World Heritage Management with Legal 
Measures in Preserving Cultural World Heritage Sites – Case Study of Phranakhon Sri Ayutthaya and 
Its Satellite Towns”. Based on documentary research including related researches, the fundamental 
concept of successful world heritage protection is called “ holistic integration” , which means a 
complete integration of all agencies involved with the issue.  The concept is composed of three 
principles – management, preservation and protection.  Details are as follows:  (1)  World heritage 
management is based on both internal and external cooperation among related agencies.  The 
participation is based on multi-discipline, network creation and value sharing. The main objective is 
to promote integrated cooperation as well as real participation, for example, discussion, counseling, 
planning, support, operation, evaluation and reasonability sharing, etc.  There should be studies, 
researches, training workshops and evaluation on a regular basis. Some works should be assigned to 
local agencies.  A conservation unit should be established in communities, and its management 
should be under the supervision of special committee comprising experts, administrative officials, 
Fine Art Department officials and community representatives.  ( 2)  Preservation of world heritage. 
There are many possible ways to preserve ancient sites and cultural heritage, for example, legal 
protection, conservation, restoration, training workshops, integration into school curriculum, project 
or activity organization.  All of them should be organized on a consistent basis and promote 
participation of all parties or agencies involved. The ultimate goal is to promote public awareness 
and sense of belonging.  Experts should be encouraged to get involved with world heritage 
preservation to ensure that the ancient sites or cultural heritage are in valuable original forms and 
the environmental conditions are in accordance with the provisions of World Heritage Convention 
and international charter. (3) World Heritage Protection could be done with strict law enforcement or 
appropriate application of Ancient Site Act, international charter and conventions, many other 
related statues.  There should be domestic laws to support the world heritage protection such as 
ICOMOS drafting.  Moreover there should be special inspiration measures to ensure preservation in 
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line with environment and dynamic situation under the integration of planning and activities.  The 
inspirational measures can be legal, economic, city planning and social. One possible measure is to 
identify appropriate compensation for building or land owners who are affected by zoning policy. For 
example, a village may be declared a handicraft center with handicraft production being a major 
livelihood of the villagers.  Additional attractions in the handicraft village may be a handicraft 
production demonstration center together with a souvenir shop.  In addition to inspirational for 
parties involved to dedicate for world heritage protection, this kind of project can create pleasant 
environment in the community as well as general income for community members.  In short, the 
environmental and lifestyle management is exactly in line with the tourism attraction development. 
Keywords: World Heritage Management, Phranakhon Sri Ayutthaya and Its Satellite Towns 
 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันสภาพพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบของแหล่ง
มรดกโลก“อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร” มีสภาพเสื่อมโทรม พ้ืนที่บริเวณโดยรอบมี
ภูมิทัศน์ไม่สวยงามเหมือนครั้งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
สาเหตุส าคัญเกิดจากการพัฒนาเมืองและการเจริญเติบโต
ทางสังคมเศรษฐกิจของจังหวัด มีการสร้างอาคารที่อยู่
อาศัยและร้านค้าอย่างต่อเนื่องที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน
ต่อกฎหมาย เกิดปัญหาการรุกล้ าพื้ นที่ และท าลาย
โบราณสถาน ความขัดแย้งกันทางกฎหมายกฎระเบียบ
ของคณะกรรมการมรดกโลกมุ่งเน้นการอนุรักษ์สภาพ
ดั้งเดิมของแหล่งโบราณสถานให้คงอยู่ตามสภาพจริง 
ในขณะที่กฎหมายของหน่วยงานในพื้นที่มุ่งเน้นที่การ
พัฒนาพื้นที่ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่ อจัดบริการ
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึง
เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข จนกระทั่งกลายเป็นความ
ขัดแย้ง และน าไปสู่การถอดถอนเมืองประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาออกจากการขึ้นทะเบียนการเป็นแหล่ง
มรดกโลก  ดังนั้นแนวทางการบูรณาการแบบองค์รวม จึง
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมของความ
เป็นเจ้าของมรดกโลก 
 
2. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นสมบัติ
ล้ าค่าทางวัฒนธรรม ท่ีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็น 
“มรดกโลก” โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) 
จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ 

กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย  เมื่อวันที่  13 ธันวาคม 
2534 โดยมี คุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตาม
หลัก เกณ ฑ์  คือ  “ เป็นสิ่ งที่ ยื นยันถึ งหลักฐานของ
วัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว” [1] เป็นดินแดนประวัติศาสตร์
ที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งที่มาของวัฒนธรรมตั้งแต่
อดีตตระการที่เป็นสมบัติอันล้ าค่าทางวัฒนธรรม เมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในฐานะทรัพยากรการ
ท่องเที่ ยวทางโบราณสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติหรือที่รู้จักแพร่หลายว่า “อนุสัญญามรดกโลก” 
(World Heritage Convention)  
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการ
ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยมีกรมศิลปากรสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลและมีการก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า เมื อ งป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 1,810 
ไร่ ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมื อง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไป
ทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย ระยะทางประมาณ 75 
กิโลเมตร [2] อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นมรดกโลกที่ยังคงปรากฏร่องรอยแห่งความเจริญ 
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รุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมอันยิ่ งใหญ่  งดงาม และ
ทรงคุณค่า สะท้อนให้ร าลึกถึงภาพความสง่างามและ
ความเป็นเอกลักษณ์ ไทยของปราสาท ราชวัง วัดวา
อาราม ป้อมปราการ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนวิถี
ชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต นับเป็นต้นทุนทาง
วัฒนธรรมซึ่งเป็นฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญ
และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ส าคัญของประเทศ   
 ปัจจุบันประชาชนยังคงมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
รุกล้ ามรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงในพ้ืนท่ีของวัดร้าง การบุกรุกพื้นท่ี 
การท าลายโบราณสถาน และการอ้างกรรมสิทธ์ิของตนใน
ที่ดินภายในเขตบริเวณโบราณสถาน สภาพปัญหาจากการ
เจริญ เติบโตของเศรษฐกิจและสั งคม สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ไม่สวยงามเนื่องจากมีการสร้างอาคาร
ร้านค้าบดบังทัศนียภาพของแหล่งมรดกโลก การทิ้งขยะใน
บริเวณมรดกโลก รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการและการ
บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นมรดกโลกแห่งนี้ก าลังตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงท่ีจะถูกองค์การยูเนสโกถอดออกจากมรดกโลก 
ด้วยสภาพความเสื่อมโทรมของโบราณสถาน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรง 
ภาคเอกชนและประชาชน ต้องร่วมมือกันในการฟื้นฟู
บูรณะอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งมรดกโลกนี ้โดยใช้การมีส่วนร่วม
หรือท างานร่วมกันในลักษณะเชิงบูรณาการแบบองค์รวม 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองแหล่ง
มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้
บรรพชนคนรุ่นหลังไว้ได้ศึกษาช่ืนชม ร าลึกถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมอันงดงามแห่งนี ้
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิด
และหลักการในการบริหารจั ดการมรดกโลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ซึ ่ง
เรียบเรียงเป็นบทความเพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน
การท างาน โดยยึดหลักการท างานลักษณะ“บูรณาการ
องค์รวม” โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันท างาน ระบบมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในการอนุรักษ์
คุ้มครองมรดกโลก: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และเมืองบริวารให้คงอยู่สืบไป  
 
 
 

3. การบริหารจัดการมรดกโลก 
 ปีพุทธศักราช 2478 กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ 
ได้ด าเนินการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมือง
อยุธยาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และนับจากนั้นเป็น
ต้นมา การสงวนรักษาและคุ้มครองนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าก็ได้ เริ่มขึ้น
และด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 น ค รป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธย าแ ล ะ
โบ ร าณ ส ถ าน โด ย รอ บ ได้ รั บ ก า รคุ้ ม ค รอ งต าม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504 โดยกรม
ศิลปากรได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช 
2520 ให้ด าเนินการอนุรักษ์และบริหารจัดการนคร
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ห่ งนี้ ภ า ย ใต้ แ ผ น งา น อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 1 ปีที่ 2520  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเฉพาะในส่วนของการบูรณะ
โบราณสถานในขอบเขตพื้นที่ ในเกาะเมืองอยุธยาที่
ก าหนดเท่ านั้ น  แต่หลั งจากที่ นครประวัติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดก
โลกเมื่อปีพุทธศักราช 2534 แล้ว กรมศิลปากรได้
ปรับปรุงแผนงานอุทยานประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้มี
ขอบเขตการด าเนินงานที่กว้างขวางและครอบคลุมมาก
ยิ่ งขึ้ น ใน รู ป ขอ งแผน แม่ บ ท น ค รป ระ วั ติ ศ าส ต ร์
พ ระนครศรี อยุ ธยา  ซึ่ งได้ รับ ค วาม เห็ นชอบ จาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช 2536 ภายใต้แผนแม่บทฯ 
ฉบับนี้ กรมศิลปากรได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เป็ นแผนงานหลัก 5 แผน ดั งนี้  คื อ  (1 ) แผนงาน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน (2) แผนงาน
พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
หลัก (3) แผนงานบูรณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ (4)แผนงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน และ (5) 
แผนงานรื้อย้ายและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งนี้  
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา ด ารงคุณค่าและเอกลักษณ์ อันโดด
เด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกได้
ตลอดไป [1]                  
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 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ภายใต้การดูแลและ
รับผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ เน้นนโยบายการเป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเป้าประสงค์ใน
การอนุรักษ์มรดกโลกในเขตประวัติศาสตร์และใช้
ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มพูนมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบ
สานมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่ งวิถี ชีวิตเป็น
เอกลักษณ์ทางสังคมไทย มุ่งสร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิด
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์พัฒนา และสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง [3]  
 อ า น า จ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น ค ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ตามที่ประเทศไทยได้
ร่วมเป็นรัฐภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ.1972  
โดยวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ดังกล่าวคือ การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองและอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้ด ารงคุณค่า
ความโดดเด่นเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติคงอยู่ตลอดไป 
และในฐานะเดียวกันอนุสัญญาฯ จะก าหนดหน้าที่เป็น
กรอบกติกาและเครื่องมือคอยเตือนใจให้นานาชาติพึง
ตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ซึ่งระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม รวมทั้ งความจ า เป็น ใน
การศึกษาความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอีก
ด้ วย  จากการด า เนิ น งานตามแผนแม่ บทอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การบูรณะปรับปรุง
โบราณสถานได้ส าเร็จลุล่วงไปเป็นอันมากโดยพบว่า การ
ด าเนินการตามแผนงานในส่วนของการบูรณปฏิสังขรณ์
ทั้งในส่วนของโบราณสถาน วัด ก าแพงเมือง และคูเมือง
นั้นถือว่าประสบผลส าเร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ได้ตั้งเอาไว้ รวมทั้งการโยกย้ายโรงงานอุตสาหกรรมไป
ตั้งยังพื้นที่อื่นที่จัดไว้ให้ก็เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในเกาะเมืองอยุธยา
มีความกลมกลืนกัน แต่ในส่วนของการโยกย้ายบ้านเรือน
ที่รุกล้ าเขตโบราณสถานรวมทั้งการพัฒนา บุคลากรและ
การสนับสนุนศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นกลับไม่ ได้ผล
เท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประชาชนในพื้นที่ยังไม่

ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานที่อยู่ในท้องถิ่น
ของตนเองเท่าที่ควร รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
และผู้ที่สนใจทางด้านโบราณคดีเองก็มีอยู่ไม่มาก จึงไม่
เพียงพอที่จะท าให้การอนุรักษ์โบราณสถานด าเนินต่อไป
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก 
 
4. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์
คุ้มครองมรดกโลก 
 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการอนุรักษ์
คุ้มครองมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
มีดังนี ้
 4.1 การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม : 
ปัจจุบันนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก าลังมีการ
ขยายตัวทางกายภาพอย่างมาก มีการขยายเมือง โดยมี
การสร้างอาคารที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ซึ่งท าให้มีการบดบัง
ทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นการท าลายคุณค่าของ
โบราณสถาน ตลอดจนการพัฒนาของถนนหนทางภายใน
เขตเมือง เพื่อรองรับการคมนาคมที่นักท่องเที่ยวต่างมา
เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ท าให้เขตพัฒนาเมือง
เป็นไปอย่างไร้ทิศทางซึ่งมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม เช่น การสร้างเสาไฟรูปนางหงส์ ที่
กระจายอยู่โดยทั่วของใจกลางเมือง ปัญหาของขยะมูล
ฝอย การสร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรร อยู่
โดยรอบโบราณสถานและการถมคูคลองต่าง ๆ เป็นต้น 
[1] แม้ว่าจะเป็นเมืองเก่าและเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุม
สิ่งก่อสร้างภายในเมืองก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถห้ามการ
พัฒ นาและความ เจริญ ในท้ องถิ่ น ได้  เพราะเมื อง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่เมืองใหม่ทับ
ซ้อนอยู่บนพื้นที่เมืองเก่า วิถีของผู้คนยังคงด าเนินไปใน
พื้นที่อนุรักษ์นี้ ท าให้บางครั้งมุมมองของคนท้องถิ่นใน
เรื่องการพัฒนาเมืองอาจขัดแย้งกับแนวทางในการ
อนุรักษ์โบราณสถานตามที่กฎหมายและอนุสัญญามรดกโลก
ก าหนดเอาไว้ ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ าแหล่งมรดกโลก 
โดยมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงในพื้นที่ของวัดร้าง การ
บุกรุกพื้นที่  การท าลายโบราณสถาน และการอ้าง
กรรมสิทธิ์ของตนในที่ดินภายในเขตบริเวณโบราณสถาน 
มีการน าขยะมาทิ้งในเขตโบราณสถาน และปี 2553 -
2554 แหล่งโบราณสถานถูกน้ าท่วมเกิดน้ ากัดเซาะ
พังทลาย มีความเสียหายหนัก [4] [5] นอกจากนี้พบว่า
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวมากเกินศักยภาพของพื้นที่จะ
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รองรับได้  นักท่องเที่ ยวและประชาชนที่อยู่บริ เวณ
ใกล้เคียง ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งอันควร
อนุรักษ์ทางธรณี วิทยา [6] จึ งท าให้ โบราณ สถาน 
โบราณวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่มรดกโลก
ถูกท าลายเกิดความเสื่อมโทรม ทัศนียภาพไม่สวยงาม 
 4.2 การบริหารจัดการ : การบริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลกในแต่ ละพื้ นที่ มี หน่ วยงานรับผิดชอบที่
หลากหลาย และแต่ละแหล่งมีลักษณะเฉพาะ จึงไม่มี
รูปแบบในการดูแลอย่างเหมาะสม ประกอบกับการ
บริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยู่ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ หน่วยงานที่มีอ านาจใน
การบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นไม่ใช่
เป็นอ านาจของกรมศิลปากรเพียงหน่วยงานเดียวโดย
อาศั ยอ าน าจต ามพระราชบั ญ ญั ติ โบ ราณ สถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2535) แต่ยังมี
กฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 , 17 และ
มาตรา 21 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่น เช่น การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น  ๆ [4] [5] เมื่อมี
กฎ ห มาย ให้ อ าน าจห น้ าที่ ใน ก ารบ ริห ารจั ด ก าร
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลาย
หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างใช้อ านาจหน้าที่ของตน 
จึงเกิดปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่ทับซ้อนกัน 
กล่าวคือ พื้นที่ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีได้
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประมาณ 1,810 ไร่ 
นั้นเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้
ตั้ งอยู่ ในพื ้นที ่แหล ่งมรดกโลก เช ่น  กรมศ ิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
โดยเฉพาะในเขต Core Zone ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่
อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครศรีอยุธยา เป็นต้น จึงท าให้
การจัดการพื้นที่และดูแลพื้นที่เป็นไปตามที่หน่วยงาน

แต่ละแห่งก าหนด ไม่มีรูปแบบการดูแลที่เหมาะสมท าให้
พื้นที่บริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์ไม่สวยงามเหมือนครั้งขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ขัดกับหลักการอนุรักษ์มรดกโลก 
 4.3 การบังคับใช้กฎหมาย : เนื่องจากประเทศไทยไม่
มีกฎหมายทางบริหารมรดกทางวัฒนธรรมโดยตรง แต่
อาศัยกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยอนุวัติการตามสนธิสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ค.ศ.1972 จึงมี
ปัญ หาในเชิงการบั งคับ ใช้กฎหมาย ขณ ะที่ หลาย
หน่วยงาน/หลายฝ่าย ต่างก็มีอ านาจในการบังคับใช้ของ
ตัวเอง ท าให้ด าเนินงานขาดเอกภาพ ขาดบูรณาการ
ท างานร่วมกัน โดยการบริหารจัดการมรดกโลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมศิลปากร สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลมีการก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า เมื อ งป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์ 
[1] ขณะที่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ก็มีอ านาจหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะ ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในการอนุญาต/อนุมัติให้มี
สิ่ งปลูกสร้าง/ก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ ในเขตพื้นที่  แต่
ขณะเดียวกันกรมศิลปากรก็มีอ านาจที่จะเพิกถอนหรือ 
ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่มรดกโลก ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ [4] และต่าง
ฝ่ายได้ใช้อ านาจของตนเอง จึงเกิดปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายที่ทับซ้อนกัน [5] การควบคุมผังเมืองและสร้าง
อาคาร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง จึงเป็นปัญหาในการปฏิบัติและ
การบังคับใช้กฎหมาย  
 4.4 ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ : ปัญหา
เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บูรณะ ขาดการประสานงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแล ขาดความรู้ความเข้าใจทางหลักวิชาการและ
นโยบายที่ชัดเจนในการบ ารุงรักษา เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
โดยไม่ได้แจ้งให้ทางวัดทราบล่วงหน้า เจ้าหน้าท่ีกรมที่ดิน
ไม่ ค่ อ ย ให้ ค วามสน ใจ ในการออก โฉน ดที่ ดิ นทั บ
โบราณสถานเพราะชาวบ้านอยู่มานาน [6] ขาดการ
ประสานงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล [6] [7] 
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินไม่ค่อยให้ความสนใจในการออกโฉนด
ที่ดินทับโบราณสถานเพราะชาวบ้านอยู่มานาน บางครั้ง
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พบเจ้าหน้าที่มีความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหา ความ
ร่วมมือและจิตส านึกของประชาชน/นักท่องเที่ยว ยังไม่
เห็นความส าคัญและคุณค่าของมรดกโลก ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควรและส่วนราชการไม่
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่ องหรือจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้
ชาวบ้านรับรู้ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งอันควร
อนุรักษ์ทางธรณีวิทยา [6] 
 จากสภาพสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น  เกิดปัญหา
ส าคัญได้แก่ การพัฒนาเมือง การบังคับใช้กฎหมาย การ
บริหารจั ดการ ความรู้ความเข้ าใจของประชาชน/
นักท่องเที่ ยว/เจ้าหน้าที่  ซึ่ งการบริหารจัดการ ไม่มี
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการบริหารพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์โดยตรง และประชาชนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของมรดกโลก ไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์
รักษามรดกโลก จึงเกิดปัญหาสร้ างที่ อยู่อาศัยบดบั ง
ทัศนียภาพโบราณสถาน การรุกล้ าพื้นที่ และการทิ้งขยะใน
เขตแหล่งมรดกโลก จึงอาจน าไปสู่การถอดถอนเมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาออกจากการขึ้นทะเบียน
การเป็นแหล่งมรดกโลก  เมื่อทีมงานจากยูเนสโก ส านักงาน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (กรุงเทพฯ) ได้ออกส ารวจพื้ นที่ 
1,810 ไร่ ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
พบว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง โบราณสถานบาง
แห่งเต็มไปด้วยร้านค้าจนส่งผลต่อทัศนียภาพ บริเวณลาน
หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าที่ยูเนสโกน าป้ายมรดกโลก
มาติดไว้ก็อยู่ในต าแหน่งไม่เหมาะสม นอกจากนั้นพื้นที่
ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งตลาดนัดขายของทุกสัปดาห์จนบดบัง
ป้ายยูเนสโกกลืนหายไป  แน่นอนการถูกถอดถอนสถานะ
มรดกโลกจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศใน
ระดับนานาชาติ และยังส่งผลไปถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะ
ลดลงในอนาคตและส่งผลเช่ือมโยงถึงรายได้และเศรษฐกิจ
ของชุมชนด้วย ปัญหาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาจึงเป็น
เรื่องของคนทั้งชาติ จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็น
องค์รวม แล้วสร้างระบบอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกให้ยั่งยืน 
เพื่อเป็นสมบัติชาติต่อไป 
 
5. การบูรณาการท างานร่วมกัน 
 ในระดับสากล แนวคิดการบริการภาครัฐด้ วย
เครือข่ายการท างาน (Government by Network)  น้ัน 
ได้ถูกยอมรับในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนา

แล้ว ว่าเป็นแนวโน้มการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่จะ
เกิดขึ้น [8] ภายหลังจากที่พบว่ารูปแบบเดิมของการ
บ ริ ห าร จั ด ก ารต าม ล าดั บ ขั้ น  ห รื อ  Hierarchical 
Government ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นผลมาจาก
ข้อจ ากัดในด้านการจัดสรรงบประมาณ ก าลังคนในการ
เข้าไปบริหารจัดการ รวมถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นของ
ประชาชนต่อการให้บริการและแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ 
เป็นต้น ดั งนั้น ในช่วงแรกของการน าแนวคิดเรื่อง
เครือข่ายการท างานเข้ามาประยุกต์ใช้ ในภารกิจของ
หน่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการจ้าง
บริษัทเอกชนภายนอกเข้ามาให้บริการบางประเภทเพื่อ
ความรวดเร็วและทันสมัยในการให้บริการเหล่านั้น 
รวมทั้ง การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส าหรับ
ประชาชน เป็นต้น 
 รูปแบบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไป สามารถเรียงล าดับตาม
ระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐจากมากไปน้อย ดัง
แผนภูมิที่ 1 มีดังน้ี [9] 
 1. เครือข่ายแบบจ้างเหมาด้วยสัญญาให้บริการ 
(Service Contract) ซึ่ งภ าครัฐเป็ นผู้ ท าสัญ ญ าการ
ให้บริการโดยมีผู้รับจ้างหรือผู้รับช่วงในการเชื่อมโยงงาน
บริการระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เช่น การซื้อครุภัณฑ์ 
หรือการจัดพิมพ์ป้ายโฆษณาแผ่นพับต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. เครือข่ายของบริการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระงานที่มีลักษณะ
ซับซ้อนในสายการท างานหนึ่งๆ ให้กับหน่วยงานอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการแทนภาครัฐ เพื่อท าหน้าที่บูรณาการการ
ท างานของผู้เกี่ยวข้องหลักๆ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่
จะส่งมอบ เช่น การให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า
และบริการ ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นต้น 
 3. เครือข่ายการท างานแบบเฉพาะกิจเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า (Ad Hoc) เป็นรูปแบบที่ภาครัฐ
ต้องการจัดหาหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์
พิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น หน่วย
ลงทะเบียนและให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หรือโรคระบาด เป็นต้น 
 4. เครือข่ายแบบตัวแทนการให้บริการ (Channel 
Partnership) เป็นรูปแบบที่ภาครัฐร่วมกับบริษัทเอกชน
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรในฐานะตัวแทนภาครัฐ 
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เนื่ อ งจากหน่ วยงาน เหล่ านี้ มี ช่อ งทางที่ จะ เข้ าถึ ง
ผู้รับบริการได้ดีและทั่วถึงกว่าหน่วยงานรัฐ  
 5. เครือข่ายในการกระจายข้อมูล ( Information 
Dissemination) เป็นรูปแบบท่ีภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรในการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะให้กับประชาชนในวงกว้าง 
 6. เครือข่ายภาคประชาสังคม (Civic Switchboard) 
ภาครัฐด าเนินการในลักษณะเป็นชุมสาย การเช่ือมโยง
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ โดยอาศัยความกว้างขวางเป็นตัว
เช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือกันของภาคประชาชนเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่สังคม เช่น การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน หรือศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น 

 
รูปที่ 1 รูปแบบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 

6. ภารกิจที่ต้องอาศัยการท างานแบบเครือข่าย 
 การร่วมมือท างานแบบเครือข่ายเป็นสิ่งที่ดีส าหรับ
งานแทบทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ส าหรับงานบาง
ประเภทหรือบางลักษณะจ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายใน
การท างานมากกว่างานประเภทอ่ืน ๆ [9] เช่น 
 1. งานประเภทที่มีกระบวนการท างานเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานมากกว่า 1 แห่ง 
 2. งานประเภทที่สร้างให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ทุกฝ่าย หรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย
ของทุกฝ่าย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการระดมสรรพก าลัง 
 3. งานประเภทที่หากต้องท างานภายใต้กฎระเบียบ
และกลไกภาครัฐ จะเกิดอุปสรรคส าคัญไม่สามารถ
เอื้ออ านวยให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
หรือไม่สามารถขยายบริการให้ครอบคลุมได้อย่างท่ัวถึง 
 4. งานประเภทที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากบริการ หรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรงจากบริการนั้น ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระ
ต้นทุน และต้องการสร้างความเห็นพ้องร่วมกันมากกว่า
การสั่งการ 

 ส าหรับค าว่า “บูรณาการ” (Integration) หมายถึง 
ก ารท า ให้ ส ม บู รณ์  คื อ  ท า ให้ ห น่ วยย่ อ ย  ๆ  ที่ มี
ความสัมพันธ์กันร่วมกันท าหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็น
องค์รวมหนึ่งเดียวท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง 
 อีกนัยหนึ่ง ค าว่า “องค์รวม” น่าจะสอดคล้องกับค า
ว่า ความคิดเชิงระบบ (System approach) ซึ่งหมายถึง
สิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันและต่างท าหน้าที่ของตนเองอย่างมี
ระเบียบ โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ของระบบมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ความคิดเชิงระบบเป็นสิ่งที่มีมา
นานแล้วในธรรมชาติ เช่น ระบบสุริยะจักรวาล ระบบ
นิเวศน์  ระบบร่างกายมนุษย์  เป็นต้น มนุษย์จึงเอา
ความคิดเรื่องระบบมาใช้ในการบริหารและการท างาน
โดยให้ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของระบบที่ครบวงจร
มากขึ้นทั้งนี้ได้ศึกษาจากงานเขียนของอรพิน สพโชคชัย 
[10] ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาจณ์ [11] และกัลยาณี   สูง
สมบัติ [12] สรุปได้ว่า การบริหารจัดการในปัจจุบัน ได้น า
แนวคิดความเป็นองค์รวมมาเป็นแนวคิดในการบริหาร
และสร้างนวัตกรรมการบริหารมากมาย ซึ่งถ้าวิเคราะห์ให้
ดีจะเห็นได้ว่าต่างอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเดียวกัน จะ
ต่างกันก็ตรงวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการน าไปใช้
เท่านั้น ตัวอย่างแนวคิดและนวัตกรรมการบริหารที่มี
แนวคิดเป็นองค์รวมซึ่งพอคุ้นเคยกันบ้าง เช่น การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (Participatory management) เป็น
หลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ ท่ีมีทั้งการบริหารให้
มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมีส่วนร่วม
จากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ส่วน
ก ารพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น  (Sustainable development) 
หมายถึงการพัฒนาที่ต้องค านึงถึงความ เป็นองค์รวมของ
ทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 ดังนั้น “การบูรณาการแบบองค์รวม : แนวทาง
คุ้มครองมรดกโลก” ในบทความนี้ จึงหมายถึงการบริหาร
จัดการมรดกโลกแบบมีส่วนร่วม การจัดองคาพยพทุก
ส่วนให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบอย่าง
ครบวงจร โดยทุกภาคส่วนหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมท า
หน้าท่ีอย่างประสานกลมกลืน การบริหารให้มีส่วนร่วมใน
รูปของคณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 

น้อย มาก 

ระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
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ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมีส่วนร่วมจากภายในและ
การมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
7. แนวทางคุ้มครองมรดกโลกโดยการบูรณา
การแบบองค์รวม  
 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ คุ้ ม ค ร อ งแ ห ล่ ง ม ร ด ก โล ก น ค ร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ให้เกิด 
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ทางเลือกแนวทางหนึ่งส าหรับ
การบริหารจัดการ ซึ่งสามารถอาศัยหลักการท างานใน
ลักษณะ “บูรณาการแบบองค์รวม” เป็นการท างาน
ร่วมกันขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันเพื่อยังประโยชน์ 
“ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ” ต่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติชาติ ส าหรับแนวคิด
“การอนุรักษ์ที่ดี ต้องรักษาคุณค่าดั้งเดิมของสิ่งนั้น พร้อม
ทั้งบ ารุงรักษาพัฒนาควบคู่กันไปตามกฎบัตรสากล 
อนุ สั ญ ญ าม รด ก โล ก  ซึ่ งพื้ น ฐ าน ใน ก ารอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถาวร”  
ดังนั้น แนวทางในการอนุรักษ์คุ้มครองมรดกโลกจึงต้อง
พิจารณาความเช่ือมโยงเกื้อกูลกันในเชิงบูรณาการการ
ท างานร่วมกันจะส่งผลท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้ จากการสังเคราะห์จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยของผู้เขียน จึง
ขอน าเสนอแนวทางการคุ้มครองมรดกโลก โดยใช้
หลักการท างานแบบ “บูรณาการองค์รวม” มีแนวทางที่
ส าคัญ 3 หลักการ คือ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์
มรดกโลก และการคุ้มครองมรดกโลก ที่เช่ือมสัมพันธ์กัน 
ดังนี ้

 
 

รูปที่ 2 แนวคิดการบูรณาการองค์รวม “แนวทางการคุ้มครอง
มรดกโลก” 

 7.1 การบริหารจัดการมรดกโลก จากสภาพการ
บริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในแต่ละพื้นที่มีหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ แ ต่ ล ะ แ ห ล่ ง มี
ลักษณะเฉพาะ จึงไม่มีรูปแบบในการดูแลอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ควรก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแต่ละประเภท 
จัดท ารายช่ือแหล่งที่มีศักยภาพสูงและที่ประสบปัญหา 
จัดท าแผนแม่บทแผนปฏิบัติการ และก าหนดงบประมาณ
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งระดับการพัฒนา
ปรับปรุงมรดกโลกและพื้นที่รอบบริเวณ ออกเป็น 3 
ระดับ คือ 1) แหล่งที่มีความเสี่ยงสูง 2) แหล่งที่มีความ
เสี่ยงปานกลาง และ 3) แหล่งที่มีความเสี่ยงน้อย ควรให้
องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ 
โดยค านึ งถึงความเหมาะสมของระดับการพัฒนา 
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยมีกลไกให้ประชาชน
เข้ามาตรวจสอบการท างานร่วมด้วย  ต้องอาศัยการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมมือระหว่างองค์กรและ
ภายนอกองค์กร โดยให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพ กระท าโดย
พหุวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง เช่น ร่วมแสดงความคิด เห็น ให้ค าปรึกษา 
วางแผน สนับสนุน ด าเนินการ ติดตามประเมินผลและ
ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดยส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิจัย ฝึกอบรมและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการ
กระจายงานสู่ท้องถิ่นอาจจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ในเขตพื้นที่
ชุมชน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญตามหลัก
สากล เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและ
ตัวแทนจากชุมชนร่วมด าเนินการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิชญา ตียะไพบูลย์ [13] และงานวิจัยของธาตรี 
มหันตรัตน์ และสิริพัฒถ์ ลาภจิตร [4] และพระมหา
เสถี ยร  ถาวรธมฺ โม  [6] นอกจากนี้ ควรส่ งเสริม ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี นักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและเสนอแนะแนวทางใน
การป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับแหล่งนั้น  
 7.2 การอนุรักษ์มรดกโลก มีกระบวนการและ
แนวทางหลากหลายวิธีในการดูแลรักษาโบราณสถานและ
มรดกทางวัฒนธรรมได้แก่ การป้องกันทาง กฎหมายการ
สงวนรักษา การบูรณปฏิสังขรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้ 
การบรรจุ เนื้อหาในหลักสูตร การจัดโครงการและ
กิจกรรมร่วมกัน โดยด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง และให้
แต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมกันท างาน เพื่อสร้างความ
ตระหนักรับผิดชอบร่วม สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง
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ในการเป็นเจ้าของร่วมกัน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้า
มาช่วยด าเนินงานเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานให้คงสภาพ
ในรูปแบบเดิม และจัดสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนหรือ
บูรณภาพกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ตามอนุสัญญา
มรดกโลก กฎบัตรสากล สอดคล้องกับแนวทางของกรม
ศิลปากร [2] ในแนวทางการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญในทางสากลตามอนุสัญญามรดกโลก 
เน้นองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 ประการ คือ ความเป็น
ของแท้ดั้งเดิม ความเป็นเอกลักษณ์ และความกลมกลืน
หรือบูรณภาพกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิชญา ตียะไพบูลย์ [13] การน าแนวทาง
ในการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยู่ในแหล่งมรดกโลกมาใช้ 
โดยกระบวนการและแนวทางมีอยู่หลากหลายวิธี ได้แก่ 
การป้องกันทางกฎหมาย การสงวนรักษา วิทยาศาสตร์
การอนุรักษ์ การเสริมความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรม 
การบูรณะ การสร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่ การซ่อมแซม การ
ซ่อมบ ารุ ง และการรักษาซากโบราณ ส ถาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล และ
ล ายอง ปลั่งกลาง [14] ในเรื่องการอนุรักษ์มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมควรเตรียมการอย่างรอบด้าน ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน มีการ
ประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังให้คนมีจิตสานึกในการหวง
แห น และอนุ รั กษ์ ม รดก โลกท างวัฒ น ธรรม และ
โบราณสถาน ควรมีการจัดตั้ งคณะกรรมการหรือ
จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอแก่การปฏิบัติการร่วมกันใน
การดูแลรักษา ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวส่วนที่ส าคัญ
ต้องอาศัยการท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมมือระหว่าง
องค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อให้
การด าเนินงานเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มี
เป้าหมายเดียวกัน มีผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้หลายศาสตร์มา
ร่วมกันท างาน สามารถช่วยลดจ านวนคนท างาน ลด
โครงการ ลดงบประมาณ ลดกระบวนการท างาน ทั้งนี้
โดยอาศัยกลุ่มคนในแต่ละศาสตร์แต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ ส าหรับการอนุรักษ์แหล่งมรดก
โลกกรณีที่จะมีการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมศิลปากร หากจะต้องให้เฉพาะส่วน
กรมศิลปากรรับผิดชอบฝา่ยเดียว ก็จะเป็นภาระเกินก าลัง  
แต่หากมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันท างาน เช่น 
ด้านศิลปกรรมต้องอาศัยผู้มีความรู้ค วามเช่ียวชาญ
ทางด้านศิลปะและโบราณคดี  ด้านวิศวกรรมหรือกรม
โยธาธิการและผังเมืองมาช่วยในเรื่องการก่อสร้าง 

โครงสร้างโบราณสถานจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร
ที่จะรองรับได้กับสภาพแวดล้อมหรือบูรณภาพกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ ส่วนด้านกฎหมายก็มาช่วยดูว่ามี
กฎหมายใดบ้างที่ เปิด ช่องให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลเข้ามาช่วยเหลือ
ด าเนินการ มีการใดที่ ให้องค์กรที่ เกี่ยวข้องรวมทั้ ง
ประชาชนมาร่วมด าเนินการได้ เป็นต้น นอกจากนี้ควร
จัดท าคู่มือการบริหารจัดการมรดกโลก เอกสารแนะน า 
แผ่นพับหรือซีดีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกโลก จัด
บรรยายให้ความรู้กับทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ทั้งนักเรียน
นักศึกษาประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป  บรรจุ
เรื่องมรดกโลกไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและเกิดความตระหนักมีจิตส านึกรักและหวง
แหนมรดกโลก [4]  
 7.3 การคุ้มครองมรดกโลก โดยใช้กฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถาน อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ กฎบัตรสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจัง การออกกฎหมายรับรองสนับสนุนการ
อนุรักษ์ โบราณสถาน เช่น ร่างกฎบัตรอิโคโมสไทย 
(ICOMOS) และมาตรการสร้างแรงจูงใจมาใช้ส าหรับการ
อนุรักษ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทัน
สถานการณ์ ภายใต้การบูรณาการแผนงานและกิจกรรม
ร่วมกัน โดยอาจกระท าในลักษณะมาตรการทางกฎหมาย 
ทางเศรษฐศาสตร์ ทางผังเมืองและทางสังคม โดยอาจจะ
ก าหนดเงินค่าชดเชยแก่เจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้างหรือ
อาจก าหนดพื้นที่นั้น ให้ เป็น เขตพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องการอนุรักษ์ 
เช่นก าหนดให้เป็นเขตหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีการท าจักรสาน 
อาจเป็นวิสาหกิจชุมชน มีแหล่งสาธิตและจ าหน่ายสินค้า 
นอกจากเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนแล้วยัง
เป็นการสร้างบรรยากาศและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตควบคู่
กันไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 
8. บทสรุป 
 ปัญหาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นเรื่องของคน
ทั้งชาติ จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นองค์รวม 
แล้วสร้างระบบจัดการที่ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานกลางเป็นผู้
ประสานงานกับทุกหน่วยงาน รวมถึงคนในอยุธยาเอง ซึ่ง
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ได้พูดคุยสังสรรค์กับสร้างกระบวนการให้เข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้น เพื่อความตระหนักในปัญหาและเห็นพ้องกับ
ระบบที่จะเกิดขึ้น และมีงบประมาณพิ เศษส าหรับ
แก้ปัญหาอยุธยาโดยเฉพาะตัวอย่างของหน่วยงานกลางที่
อาจท างานได้ คือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมจ าเป็นที่ต้องผสานแนวความคิดของการ
อนุรักษ์แบบสากลให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น เพื่อท าให้
แนวความคิดในการอนุรักษ์สามารถน ามาปฏิบัติใช้ได้จริง
และสอดคล้องกับพื้นที่ แม้ว่าดูเป็นเรื่องยาก แต่ก็จ าเป็น
ที่จะต้องเริ่มต้น มิฉะนั้นแล้ว มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมทั้งหลายจะต้องสูญสลายลง ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และความปรารถนาดี แต่ไม่ได้รับรู้ว่าผล
ของการปฏิบัตินั้นได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อมรดกของ
มนุษยชาติลงไปอย่างไม่อาจเรียกร้องให้กลับคืนมาได้อีก 
[15] การขับเคลื่อนการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  แนวทางหนึ่งที่ส าคัญคือ 
“การบูรณาการแบบองค์รวม”  เป็นหลักการบริหารอย่าง
หนึ่งในยุคใหม่ที่มีทั้งการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของ
คณะกรรมการ กลุ่มท างานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วม
ระดมทรัพยากร มีทั้งการมีส่วนร่วมจากภายในและการมี
ส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความรับผดิชอบต่องาน ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความตระหนักร่วมรับผิดชอบ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีใน
สร้างงานร่วมกัน 
 ในการอนุ รั กษ์ คุ้ ม ครองแห ล่ งม รดก โลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ให้เกิด 
ผลส าเร็จ  แนวทางการบริหารโดยอาศัยหลักการท างาน
ในลักษณะ “บูรณาการแบบองค์รวม” เป็นการท างาน
ร่วมกันขององค์กร หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อยังประโยชน์ “ส่วนรวม 
หรือประโยชน์สาธารณะ” จึงต้องยึดหลักการท างานแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ 
จะท าให้ได้รับความร่วมมือซึ่งจะท าให้งานนั้นบรรลุผล
ส าเร็จ แต่จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันยังคง
มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล้ ามรดกโลกอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลง
ในพื้ นที่ ขอ งวั ด ร้ า ง ก ารบุ ก รุ กพื้ นที่  ก ารท าล าย
โบราณสถาน และการอ้างกรรมสิทธิ์ของตนในที่ดิ น

ภายในเขตบริเวณโบราณสถาน ความเสื่อมโทรมจากการ
ปล่อยให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยปราศจากแผนการ
บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งปัญหาการขาดความมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการมรดกโลก เป็นต้น ส่วน
ปัญหาเชิงการบริหารพบว่า หลายหน่วยงาน หลายฝ่าย 
ต่างก็มีอ านาจในการบังคับใช้ของตัวเองท าให้ด าเนินการ
ไปคนละทิศทาง ท างานแบบแยกส่วนกันท า ขาดบูรณา
การท างานร่วมกัน ปัญหาที่ตามมาคือ ความทับซ้อนของ
การท างาน อ านาจของการบริหารจัดการ การจัด
งบประมาณเพื่อจัดท าโครงการมีความซ้ าซ้อน ช่องโหว่
ของกฎหมาย เป็นต้น ในขณะเดียวกันกรมศิลปากร ซึ่งมี
อ านาจในการเพิกถอนหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างบนพื้นที่มรดกโลก แต่ปัจจุบันยังคงมีการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนและร้านค้าอยู่ในบริเวณอุทยานมรดกโลก 
กรณีทั้งหลายทั้งมวลนี้เป็นปัจจัยส่งผลต่อการอนุรักษ์
มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ
เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลก ซึ่ งอาจจะท าให้มรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาถูกถอดถอนจาก
ทะเบียนมรดกโลก การท างาน “บูรณาการแบบองค์รวม” 
ในการคุ้มครองมรดกโลก  โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน วางแผน จัดท า
โครงการ ก าหนดงบประมาณร่วมกัน ร่วมสนับสนุน ร่วม
ก ากับติดตามการด าเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากร มีทั้ง
การมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอก
องค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบงาน
ร่วมกัน 
 ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการมรดกโลก “บูรณาการ
องค์รวม” น่าจะเป็นทางออกส าหรับการอนุรักษ์คุ้มครอง
มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีของปัจจุบัน โดยหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน โดยอาศัยแนวคิดส าคัญทั้ง 3 หลักการ 
คือ (1) การบริหารจัดการ (2) การอนุรักษ์ และ (3) การ
คุ้มครองมรดกโลก  การด าเนินการในลักษณะองค์รวม
โดยทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม จะได้แนวทาง แผนงาน และ
โครงการในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ 
สามารถช่วยลดงบประมาณ ลดจ านวนคน มีผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านร่วมด าเนินการ มีการกระจายงานสู่ท้องถิ่น 
จะเห็นปัญหาในส่วนท่ียังไม่ไดเ้ข้าไปแก้ไขพัฒนา และการ
ท างานบูรณาการแบบองค์รวมจะช่วยให้ทุกฝ่ายร่วมมือ



88                                                                                         วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559         
 

กันท างานก่อให้เกิดผลส าเร็จ โดยการอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทันสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ท าให้สามารถอนุรักษ์
คุ้ ม ค ร อ ง ม ร ด ก โ ล ก อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ให้ด ารงรักษาไว้ซึ่ง
คุณค่าของทรัพยากรหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมให้บรรพ
ชนคนรุ่นหลังไว้ได้ศึกษา ช่ืนชม ร าลึกถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมอันงดงามสืบไป 
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การอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม”, งานวิจัย, 
2554.   

[15] โครงการพิทักษ์มรดกสยาม,  บทสรุปการเสวนา
เรื่อง“อยุธยา: มรดก(โลก)ที่น่าเป็นห่วง” วันที่ 21 
กันยายน 2554  ณ สยามสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์, กรุงเทพฯ, 2554.   



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



การเตรียมบทความส าหรับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า 
Preparation of Manuscript for the Journal  

 
บทความ  วิจัย1 และ บทความ  วิชาการ2 

 
1สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

2สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1Email : rs@aru.ac.th  ;  2Email : rs_aru@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
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 ์
 

Abstract 
ARU Research Journal is the public in the field of human and social science. The journal 

accepts both research and academic articles and be published double-annually (volume 1 in April, 
volume 2 in October) by Research and Development Institute, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University. This manuscript is the sample and instruction for authors in order to prepare the 
manuscript submission to the ARU Research Journal. Please carefully follow the instructions provided 
to ensure uniformity of the journal. The contents included the page and text formats, guidelines for 
writing the manuscript contents including figures and tables and references. The author can 
download this manuscript as electronic template from internet (http://j.cit.kmutnb.ac.th) or direct 
contact to Email-address rs@aru.ac.th or rs_aru@hotmail.com 
Keywords: Information for author, Types of manuscript for journal publication, Submission procedure, 
Preparation and format 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
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