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นโยบายการจัดพิมพ์ 
 วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Full paper) และบทความวิชาการ (Review articles) จากภายใน
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เกณฑ์การพิจารณาบทความ 
 บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จ านวน 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียน
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ค าแนะน าในการจัดเตรียมต้นฉบับ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2)เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3)เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการ
ด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 1)การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู
วิชาการระดับปฐมวัย จ านวน 156 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม หา
คุณภาพเครื่องมือโดยน าผลตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)การศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดย การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวมพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2)ปัญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบว่า มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก และ 3)แนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1)ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 2)
ด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับของเด็กปฐมวัย 3)ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4)ด้านการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ 
และ 5)ด้านการนิเทศภายใน ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยที่ส าคัญที่สุด คือ ด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับ
ของเด็กปฐมวัย มีแนวทางการแก้ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารควรทบทวนความส าคัญและสร้างความตระหนักให้ตัวเอง
เป็นคนท่ีรู้จัก การวางแผนกับในทุกเรื่องและเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูปฐมวัยส่งแผนการสอนทุกครั้งจัดอบรม
และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้บริหารอบรมร่วมกับครูจะได้มีความรู้ตรงกัน ครูปฐมวัยจัดท า
แผนเมื่อจัดท าแผนเสร็จก็น าแผนไปวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้บริหาร จัดอบรมให้กับครูปฐมวัยตามความสนใจ พาครูปฐมวัยไป
ศึกษาดูงาน จัดหาข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดีโอต่างๆ เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศการเรียนรู้และมุมประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามสภาพจริง 
ค าส าคัญ: สภาพ, ปัญหา, แนวทางแก้ปัญหา 
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Abstract 
 This research aimed to study conditions, problems and solution guidelines of academic administration 
in early childhood of schools in Phranakhon Si Ayutthaya province. The research methodology consisted of 2 
steps: 1) studying conditions and problems of academic administration including 156 teachers who were in 
charge of academic affair in early childhood as samples, the tool was a questionnaire and the data were 
analyzed by mean and standard deviation, and 2)studying solution guidelines of academic administration 
including 5 school administrators as samples, the tool was a questionnaire and the data were analyzed by the 
content analysis. The results revealed that : 1)As a whole, the academic administration in early childhood of 
schools in Phranakhon Si Ayutthaya province was at a moderate level. 2) As a whole, the solution of academic 
administration in early childhood of schools in Phranakhon Si Ayutthaya province was at a high level. 3) The 
solution guidelines consisted of 5 aspects: 1) curriculum and implementation, 2) experience management for 
early childhood, media and learning resources, 4) measurement and development evaluation, and 5 internal 
audit. The important problem of academic administration was the experience management for early 
childhood. The solution guidelines were that the school administrators should revise importance and create 
awareness, plan and participate in workshops. They should make teachers hand in lesson plans, hold trainings 
and workshops, and invite speakers so that teachers and school administrators understand in the same way. 
They should analyze lesson plans, organize trainings for teachers’ interests and educational visits, provide 
information, documents, pictures or various videos related to learning management and experience corners so 
that they can apply for authentic environment of schools. 
Keywords: Conditions, Problems, Guidelines of academic administration 
 
1. บทน า 
     การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพเป็นความ
คาดหวังของสังคม โดยหวังว่าการจัดการศึกษามุ่งเน้น
พัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ งานวิชาการเป็น
งานหลักของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญ เพราะจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ การบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยนั้น มีความแต่งต่างจากการ
บริหารงานวิชาการ ในระดับการศึกษาอื่น คือ ในการ
บริหารงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้นไปจะเน้นเรื่องเนื้อหา
สาระทางงานวิชาการแต่ส าหรับ เด็กปฐมวัยนี้ มุ่ ง
พัฒนาการเตรียมความพร้อมด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา เพื่อพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับ
การศึ กษาภาคบั งคับ  [3]  ได้ กล่ าวถึ งปัญหาการ

บริหารงานวิชาการ ในระดับปฐมวัยของรัฐไว้ ดังนี้ คือ 
ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรหรือแนวทาง 
การจัดประสบการณ์ เอกสารหลักสูตร หรือแนวทางการ
จัดประสบการณ์ไม่เพียงพอ ผู้บริหารขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของหลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ์
หน่วยงาน ต้นสังกัดขาดการติดตาม และประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร ขาดการนิเทศการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กเล็ก ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
และสื่อการสอนไม่ทันกับความต้องการห้องสมุดและแหล่ง
วิชาการไม่ได้มาตรฐาน 

ในส่วนของการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสอง 
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พบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยภาพรวมของแต่ละสังกัด
อยู่ในระดับพอใช้ และอยู่ในระดับมาตรฐานต่ า [6] และ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า สถานศึกษาของรัฐจาก
จ านวน 187 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานเพียง 160 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 85.94 และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ถึง 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.06 ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 23 แห่ง 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.48 
และไม่ได้รับการรับรองจ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.52 
[5] และจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2550 
การศึกษาปฐมวัย พบว่า ภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินทั้ง 24 มาตรฐาน เท่ากับ 3.04 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ 2.75 [1] เมื่อพิจารณาเฉพาะสถานศึกษาในเขต
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาท้ัง 3 ด้านคือด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิตรวม 14 มาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 2.75 [1] 

จากสภาพ ปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าว ท าให้
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนัก 
และให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการดังกล่าว 
ผู้ศึกษาในฐานะครูปฐมวัย มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ 
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สรุปให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร 
และการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัด
และการประเมินผลพัฒนาการ และด้านการนิเทศภายใน
ตามกรอบแนวคิดในการบริหารงานวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะได้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้า เป็นแนวทางส าหรับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ได้แก่ ครูวิชาการระดับปฐมวัยที่จัดการศึกษาระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2557 
2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร และการน าหลักสูตรไป
ใช้ ด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านสื่อ
และแหล่งเรียนรู้  ด้ านการวัดและการประเมินผล
พัฒนาการ และด้านการนิเทศภายใน 
2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1)ระดับสภาพการบริหารงาน
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2)ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ระดับการศึ กษาปฐมวัยของโรง เรี ยน ใ นจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 3)แนวทางแก้ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

3. วิธีการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่  1 การศึกษาสภาพ และปัญหาการ

บริหารงานวิชาการ เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 1)ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2)สภาพการบริหารงานวิชาการ มี 
25 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) 3)ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มี 25 
ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ เป็น
แบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงาน
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วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด มี
ประเด็นการสัมภาษณ์ 5 ประเด็น คือด้านหลักสูตร และ
การน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและการ
ประเมินผลพัฒนาการ และด้านการนิเทศภายใน 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 สภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
พบว่า ครูวิชาการระดับปฐมวัย มีความคิดเห็นว่า มีระดับ
สภาพอยู่ในระดับปานกลาง ท้ัง 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 สภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน 

สภาพการบริหารงานวิชาการ 
X  S.D. ระดับสภาพ 

1. ด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 2.77 0.77 ปานกลาง 
2. ด้านการจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 2.73 0.72 ปานกลาง 
3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 2.65 0.70 ปานกลาง 
4. ด้านการวัดและการ
ประเมินผลพัฒนาการ 2.56 0.69 ปานกลาง 
5. ด้านการนิเทศภายใน 2.55 0.68 ปานกลาง 

รวม 2.65 0.71 ปานกลาง 

 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
4.1.1 ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ทุกรายการ มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้ แก่  ผู้ บริ หารมีการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ รองลงมาครูปฐมวัยจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย และผู้บริหารและครูปฐมวัยร่วมกันวิเคราะห์และ
จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

4.1.2 ด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า 
ทุกรายการ มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครู
ปฐมวัยน าเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รองลงมาผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการทุกด้านของเด็ก และผู้บริหาร
สนับสนุนให้ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด
จากประสบการณ์จริง ครูปฐมวัยจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
4.1.3 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  พบว่า ทุกรายการมี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครูปฐมวัย มีส่วนร่วมใน
การวางแผน การจัดหาสื่อ และผลิตสื่อการจัดประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง รองลงมาครูปฐมวัยจัดหาสื่อและอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
สนใจและวัยของเด็กและครูปฐมวัยจัดหาสื่อของจริงที่
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบถ้วนทุกด้าน  
4.1.4 ด้านการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ พบว่า 
ทุกรายการมีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครู
ปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพความเป็นจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ รองลงมา ครูปฐมวัยน าผลการวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็กมาเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์และ
ปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป และผู้บริหารมี
การสนับสนุนครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้ารับ การอบรม 
ศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการวัดผล
ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
4.1.5 ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ทุกรายการมีระดับการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครูปฐมวัยมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการนิเทศภายใน รองลงมาครูปฐมวัยมีสื่อ เครื่องมือ ที่



ARU Research Journal, Vol.2, No.1, January 2015                                                                                                5 

 

ใช้ในการรับการนิเทศภายในอย่างหลากหลายและบริหารมี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายในเป็นอย่างดี 
 
4.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม 
พบว่า ครูวิชาการระดับปฐมวัย มีความคิดเห็นว่า มีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับมาก ท้ัง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

ปัญหาการบริหารงานวิชาการ X  S.D. 
ระดับ
สภาพ 

1. ด้านหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 4.17 0.72 มาก 
2. ด้านการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 4.24 0.74 มาก 
3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 4.18 0.72 มาก 
4. ด้านการวัดและการ
ประเมินผลพัฒนาการ 4.23 0.73 มาก 
5. ด้านการนิเทศภายใน 4.12 0.70 มาก 

รวม 4.18 0.72 มาก 
 

4.2.1 ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ พบว่า ทุก
รายการมีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูปฐมวัยไม่ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรรองลงมาผู้บริหารและครูปฐมวัยขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผู้บริหารมี
การประเมินผลการใช้หลักสูตร แต่ขาดความต่อเนื่อง 
4.2.2 ด้านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า
ทุกรายการ มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครูปฐมวัย
ขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รองลงมาผู้บริหารขาดการ
วางแผนและการสนับสนุนให้ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเน้นกา

ระบวนการคิดจากประสบการณ์จริงและครูปฐมวัยขาดการ
วางแผนในการเตรียมการจัดประสบการณ์  
4.2.3 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ พบว่า ทุกรายการ มี
ระดับปัญหา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครูปฐมวัยจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ไม่
สอดคล้อง กับความสนใจ และวัยของเด็กปฐมวัย รองลงมา
ผู้บริหารขาดการส ารวจความต้องการใช้สื่อการเรียนการ
สอน และครูปฐมวัยผลิตสื่อไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของเด็กปฐมวัย  
4.2.4 ด้านการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ พบว่า ทุก
รายการมีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครูปฐมวัย
ขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการวัดผลและ
ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง รองลงมา
ครูปฐมวัยไม่มีการน าผลการวัดและการประเมินผล
พัฒนาการไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ และครูปฐมวัย
ไม่มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการอย่างสม่ าเสมอ 
4.2.5 ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ทุกรายการ มีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารไม่มีการจัดท าแผนการ
นิเทศและโครงสร้างการนิเทศภายในอย่างชัดเจน รองลงมา
ครูปฐมวัย มีสื่อเครื่องมือ ที่ใช้ประกอบการรับการนิเทศ
ภายในไม่เพียงพอ และผู้บริหารจัดให้มีการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในแต่ด าเนินการได้เพียงบางส่วนยังไม่ครบทั้งระบบ  
4.3 แนวทางแก้ปัญหาสภาพการการบริหารงานวิชาการ
ระดั บการศึ กษาปฐมวั ยของโรง เรี ยน ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยธุยา จากการสัมภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศึกษา ได้
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา สรุปได้ 5 ด้าน คือ 1)ด้าน
หลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ ควรจัดอบรม ประชุม 
สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ เรื่องครู
ปฐมวัยควรเชิญวิทยากรท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรและผู้บริหารควรมีการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 2)ด้านการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้  ของเด็กปฐมวัย ควรจัดอบรม 
ประชุม สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ครู
ปฐมวัยควรจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้บริหารและ
ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ขณะเดียวกันครูปฐมวัยควรหา
วิธีการ ที่หลากหลายและน าเทคนิคใหม่ๆ มาปรับใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป 3)ด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ครูวิชาการระดับปฐมวัยควรจัดท าเอกสารเผยแพร่
แหล่งเรียนรูแ้ก่ผูป้กครองอย่างสม่ าเสมอโดยมีสว่นรว่มในการ
วางแผนในการจัดหาสื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่าง
ตอ่เนื่องตลอดจนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ 4)ด้านการวัด
และการประเมินผลพัฒนาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กและน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์
ต่อไป และ 5)ด้านการนิเทศภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีการวางแผนและให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการน าผลการ
นิเทศมาพัฒนางานวิชาการตลอดจนมสีื่อ เครื่องมือ เพื่อใช้ใน
การประกอบการรับการนิเทศภายในได้อย่างเพียงพอ 
 

5. อภิปรายผล 
5.1 สภาพการการบริหารงานวิชาการระดบัการ ศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบว่า 
มีระดับสภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัย
ของอรุณี เขตนิมิต [7] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
และปัญหา การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสระเกษ เขต 3 ผลการวิจัยสรุปไดว้่า ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีสภาพและ
ปัญหาในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ทั้ง 12 ด้าน 
คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2) ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัด และประเมินผลระดับ
ปฐมวัย 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
5) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย 6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 7) ด้านการ

นิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา
ปฐมวัย 9) ด้านการประกันคุณภาพปฐมวัย 10) ด้านการ
ส่งเสริมความรู้ปฐมวัยแก่ชุมชน 11) ด้านการประสานความ
ร่วมมือ การพัฒนาวิชาการปฐมวัย 12) ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านวิชาการปฐมวัย โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริ หารสถานศึกษาและครูผู้ สอนระดับปฐมวัยใน
สถานศึกษา มีสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน 
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนระดบัปฐมวัยในสถานศึกษา มีปัญหาการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 12 ด้าน โดยรวม พบว่าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย ด้านการนิเทศ
การศึกษาระดับปฐมวัย มีระดับปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพ
การบริหาร งานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
ในจังหวัดพระนครศรอียุธยา ได้แก่ ผู้บริหารมีการประเมินผล
การใช้หลักสูตร และน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยร่วมกันวิเคราะห์ และจัดท าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  
5.2 ปัญหาสภาพการการบริหาร งานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรยีน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม 
พบว่า มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของจุไรลักษณ์ โกมล [2] ได้ศึกษาปัญหาการ
บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการ
ด าเนินการใช้หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ และด้านการวัดและ
ประเมินผล ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัยของ
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ใน 5 ด้านดังกล่าว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัญหาสภาพการการบริหาร งาน
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้บริหารและครูปฐมวัยไม่ร่วมกัน
วิเคราะห์และจัดท าโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารและครู
ปฐมวัยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและผู้บริหารมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรแต่ขาด
ความต่อเนื่อง 
5.3 แนวทางแก้ปัญหาสภาพการบริหาร งานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางดังนี้ ด้าน
หลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ ควรจัดอบรม ประชุม 
สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย 
ควรจัดอบรม ประชุม สั มมนาให้บุคลากรในสังกัดที่
รั บผิ ดชอบให้มี ความรู้ ความเข้ าใจ ในด้ านการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้   ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้  ครู
วิชาการระดับปฐมวัยควรจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 
แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอโดยมีส่วนร่วมในการวางแผนใน
การจัดหาสื่อและผลิตสื่อ การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ 4) ด้านการวัด และ
การประเมินผลพัฒนาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กและน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์
ต่อไป และ 5) ด้านการนิเทศภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีการวางแผนและให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการน าผลการ
นิเทศมาพัฒนางานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นพรัตน์ สังข์ทอง ธนีนาฎ ณ สุนทร และกาญจนา ภัทรา
วิวัฒน์ [4] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ ของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม ให้ครูปฐมวัยโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 มีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการ สูงสุด 3 อันดับแรก 

คือ 1) ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องการวิจัย เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ผู้เรียนระดับปฐมวัย 2) ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรส าหรับครูปฐมวัย และ 3) ควรมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าสื่อเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียน
ระดับปฐมวัย 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แนวทางแก้ปัญหาสภาพการการ
บริหาร งานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา สรุปได้ 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ ควรจัดอบรม 
ประชุม สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ เรื่อง
ครูปฐมวัยควรเชิญวิทยากรท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและผู้บริหารควรมีการประเมินผล
การใช้หลักสูตร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 2) ด้าน
การจัดประสบการณก์ารเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัย ควรจัดอบรม 
ประชุม สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ครู
ปฐมวัยควรจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้บริหารและ
ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ขณะเดียวกันครูปฐมวัยควรหา
วิธีการ ที่หลากหลายและน าเทคนิค ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป 3)ด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ครูวิชาการระดับปฐมวัยควรจัดท าเอกสารเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอโดยมีส่วนร่วมใน
การวางแผนในการจัดหาสื่อและผลิตสื่อ การเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องตลอดจนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ 4) ด้าน
การวัด และการประเมินผลพัฒนาการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กและน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัด
ประสบการณ์ต่อไป และ 5) ด้านการนิเทศภายใน ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการวางแผนและให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าผลการนิเทศมาพัฒนางานวิชาการตลอดจนมี
สื่อ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการประกอบการรับการนิเทศภายใน
ได้อย่างเพียงพอ 
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6.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ ที่ได้รับรางวัลหรือประสบความส าเรจ็
ในการบริหารงาน 
6.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่ วนร่ วมในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกับ
สังกัดอื่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
6.3 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ ระดับการศึกษาปฐมวัยด้านอื่น ๆ 
เช่น ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น, “รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
 ภายในสถานศึกษา กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  7 
 ประจ าปีการศึกษา 2550”, ผู้แต่ง, 2550.  
[2] จุไรลักษณ์ โกมล, “ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
 ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, วิทยานิพนธ์
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
 การศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2548. 
[3] ดวงเดือน วังสินธ,์ “สอนแบบแก้ปัญหา : การเรียนรู้
 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน...ครบเครื่องเรื่องการคิด”,          
 ดวงกมลสมัย, 2549. 
[4] นพรัตน์ สังข์ทอง, ธนีนาฎ ณ สุนทร และกาญจนา 
 ภัทราวิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
 วิชาการ ของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2”,
 วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
 อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554. 
[5] ส านัก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึกษา
 พระนครศรีอยุธยา เขต 1, “ผลการประเมินคุณภาพ
 ภายนอกรอบ 2 ระดับปฐมวัย”, ผู้แต่ง, 2551. 
 

[6] ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
 การศึกษา, “การจัดการศึกษาปฐมวัย”, ค้นเมื่อ 2 
 สิงหาคม 2556, จาก http://www.edu.ehula.ac.th 
 /sqa/doun lond. 
[7] อรุณี  เขตนิมิต ,  “การศึกษาสภาพปัญหาการ
 บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้น
 พื้นฐาน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
 ศรีษะเกษ เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
 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 , 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2548. 
 



 
 

ประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัต ิ
กรณีศึกษา : องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Effectiveness on carrying out the Three-Yeared Development Plan  

(2011-2013): Case study of Lakchai Sub-District Administration 
Organization at Ladbualuang in Phranakhon Si Ayutthaya 

 

บวร มูลสมบัติ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ส านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Email: i-am-moddum@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 -2556) ไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน มีค่าระดับประสิทธิผลสูงที่สุด 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, แผนพัฒนาสามปี 
 

Abstract 
 This study aimed to: search effectiveness on carrying out the Three-yeared Development Plan (2011-
2013): Case Study of Lakchai Sub-district Administration Organization at Ladbualuang in Phranakhon Si 
AyutthayaThe samples were 375 people who were qualified voters at Lakchai Sub-district Administration 
Organization at Ladbualuang in Phranakhon Si Ayutthaya. The instrument was a questionnaire, and the statistical 
analysis was performed in terms of frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed as 
follows: High levels of effectiveness on carrying out the Three-yeared Development Plan (2011-2013) revealed as a 
whole; but when each aspect was considered, it revealed that the highest levels revealed on the strategies of the 
economic development according to sufficiency economy to sustainability of the community. 
Keywords: Effectiveness, Three-yeared Development Plan 
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1. บทน า 
     ความจ าเป็นและความส าคัญของการก าหนดใช้และจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างยิ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักชัย ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดกรอบ
ทิศทางส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นในระดับฐานราก ซึ่งถ้าการ
ด าเนินงานตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย แผนงาน โครงการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่วางไว้ ก็
ย่อมที่จะท าให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปตามแนวทางที่มุ่งหวังเพราะประสิทธิผลหรือความส าเร็จ
ของการด าเนินงานพัฒนาก็ย่อมเป็นผลพวงมาจากการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนนั่นเอง ทั้งนี้ จากการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในแง่มุม
ต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผน การก าหนดกรอบและ
ระยะเวลาการด าเนินงานต่างๆ ตามแผนไปจนถึงรายละเอียด
โครงการและกิจกรรมที่ระบุในแผน การก าหนดกรอบและ
ระยะเวลาการด าเนินงานต่างๆ ตามแผนไปจนถึงรายละเอียด
โครงการและกิจกรรมที่ระบุในแผนนั้นค่อนข้างมีกระบวนการที่
ซับซ้อนอันอาจกระทบถึงระดับประสิทธิผลของการน า
แผนปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่แผนก าหนดไว้  
    ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ถึง
ประสิทธิผลของแผนพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
และพิจารณาว่าเกิดปัญหาอุปสรรคในระหว่างการด าเนินงาน
ตามแผน โดยผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่จะท าการศึกษา คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะน าผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล
การด าเนินงานตามแผนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดังกล่าว เป็นข้อมูลในการก าหนดกรอบทิศทางส าหรับจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและปฏิบัติได้จริงในกิจกรรม
การด าเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

3. วิธีการวิจัย  
3.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 
ต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 375 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
น าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมีจ านวน 218 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.1 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่าจ านวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.7 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร/ประมง
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีรายได้ตั้งแต่ 
5,000 - 10,000 บาท จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
4.2 ข้อมูลด้านระดับประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 1 ระดับประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ 

ประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏบิัติ  
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.46 0.62 มาก 
2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.40 0.58 ปานกลาง 
3. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.35 0.63 ปานกลาง 
4. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 4.13 0.59 มาก 
5. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรกัษ์ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ  
 สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3.62 0.65 มาก 

6. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.55 0.64 มาก 
7. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 4.15 0.55 มาก 
8. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3.49 0.64 มาก 

รวม 3.42 0.29 มาก 

  
      จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับประสิทธิผลของการน า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายได้ พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน โดยด้านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่นยั่งยืน และด้านที่มีประสิทธิผล
น้อยที่สุด คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5. อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลดังนี้   
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของ
การน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี 6 ด้านอยู่
ในระดับมากและมี  2 ด้ านอยู่ ในระดับปานกลาง
รายละเอียดดังนี้ 
5.1.1 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน โดยภาพรวม

พบว่าประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี (2554 – 
2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และมาก 3 ข้อ โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ อบต.มีการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น รองลงมา คือ อบต.การ
ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.มีโครงการส่งเสริม
แก้ไขปัญหาความยากจน และอบต.มีสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้กับประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามล าดับ  เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย
ด าเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารต าบลหลักชัย และ
ระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตน้ าอ้อย 
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน เช่น กระเป๋า พวงหรีด โดยมี
กลุ่มสตรีและผู้น าชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนในการด าเนิน
โครงการ จึงท าให้มีรายได้ในชุมชนเป็นที่น่าพอใจ และเป็น
โครงการที่เกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รวีนันท์ ป๋าป่าสัก[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือน บรรลุผลตาม
แผนพัฒนาองค์ การบริ หาร ส่ วนต าบลบ้ าน เรื อน 
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แผนพัฒนาสามปี ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 โดยพบว่า 
การจัดท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ บรรลุผลในระดับปานกลาง      
5.1.2 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยภาพรวมพบว่า
ประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 
2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมาก 2 ข้อ โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ ประชาชนได้รับการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ประชาชนมี
ความรู้ด้านการวางแผนท า SME ประชาชนได้รับสนับสนุนให้
ท าการค้าขาย จ าหน่ายสินค้า และการหาตลาด และ
ประชาชนมีความรู้ดา้นภาษี ตามล าดับ เพราะองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหลักชัยด าเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารต าบล
หลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้น าชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนใน
การประกอบอาชีพ โดยผู้บริหารมีความดูแลเอาใจใส่และให้
ความส าคัญกับประชาชนภายในพื้นที่ โดยมีการส่งเสริมด้าน
เกษตรกรรม ทั้งมีการพาไปศึกษาดูงาน และมีการอบรมให้
ความรู้กับประชาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ได้รับ
ความรู้ ท าให้โครงการดงักลา่วเกดิประสิทธิผล โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมโชค เงินดี  [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2552-
2554) ของเทศบาลในเขตอ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขตอ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร ใน 4 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการวางแผน ขั้น
ด าเนินการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน และขั้นการ
ประเมินผล โดยภาพรวมแล้ว ถือว่าการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถว้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

5.1.3 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยภาพรวม พบว่าประสิทธิผลของการน า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ 
ประชาชนมีความรู้การแก้ไขป้องกันจากภัยธรรมชาติ 
รองลงมา คือ ประชาชนมีการสร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ประชาชนมีความรู้การจัดระบบบ าบัดน้ าเสียมลภาวะเป็น
พิษ และประชาชนมีความรู้ด้านการก าจัดขยะ เช่น การ
คัดแยกขยะ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย
ด าเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารต าบลหลักชัย และ
ระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้การแก้ไขป้องกันภัย
จากธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัยให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยการจัดให้มีโครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการป้องกันภัยทั้งการ
เผชิญภัย และป้องกันภัย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทวีศักดิ์ ยรรยง [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คือ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 
5.1.4 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และ
ปานกลาง 1 ข้อ  โดยเรี ยงล าดับจากมากไปน้อย
ตามล าดับ คือ จัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณี เช่น 
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ประเพณีสงกรานต์,ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 
รองลงมา คือ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูโบราณ
สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา และ มีโครงการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสอนดนตรีไทย ฯลฯ 
ตามล าดับ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย
ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารต าบลหลักชัย และ
ระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชนที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณีโดยมีการ
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ  และมีการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานและองค์กร
ภายในพื้นที่ท้ังโรงเรียนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานต่อกันมาและ
เป็นการท างานบูรณาร่วมกับองค์กรภายในพื้นที่ โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เด่นดวง สุบุตรดี [4]  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อ
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1)การด าเนินงาน
ของ เทศบาลต าบลแกด า  อ า เภอแกด า  จั งหวั ด
มหาสารคาม จ านวน 8 ด้าน โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่
ในระดับปานกลาง และจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการ
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
5.1.5  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการน า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ 
สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
พนักงาน รองลงมา คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส่วนในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพกา
รบริหารงานของผู้น าท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และ 
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามล าดับ 

เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัยด าเนินการตาม 
นโยบายของผู้บริหารต าบลหลักชัย และระเบียบที่ถือ
ปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน โดย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลกรพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการท างาน
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ท าอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์กรและประชาชน โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กฤษณี งามเจริญ [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัด
อุบลราชธานี  ผลการวิจั ยพบว่า  1)สภาพการน า
แผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการก่อสร้าง
ถนนและซ่อมแซมถนน รองลงมาคือ การด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ มีการด าเนินการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ การ
อบรมเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด าเนินการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เช่น การ
ปลูกต้นยางนา การปลูกหญ้าแฝก ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
5.1.6 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และ
ปานกลาง 2 ข้อ  โดยเรี ยงล าดับจากมากไปน้อย
ตามล าดับ คือ  การขยายเขตบริการไฟฟ้า/ไฟฟ้า
สาธารณะให้ท่ัวถึงท าให้ประชาชนได้รับครบทุกครัวเรือน 
รองลงมา คือ การพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึงท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มาก
ขึ้น การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้านท า
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ให้ประชาชนได้รับการอุปโภค-บริโภคครบทุกครัวเรือน 
และการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนและสะพาน
ทางเท้า ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ตามล าดับ 
เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัยด าเนินการตาม 
นโยบายของผู้บริหารต าบลหลักชัย และระเบียบที่ถือ
ปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนที่มุ่งเน้น
ตาม การบริการสาธารณะการขยายเขตบริการไฟฟ้า/
ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงท าให้ประชาชนได้รับครบทุก
ครัวเรือน โดยมีการออกประชาคมส ารวจความต้องการของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะขยายเขตบริการไฟฟ้า/
ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟส่องสว่างทาง เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการ
ดูแลด้านความปลอดภัยอีกด้วย โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อ าพร เชาว์จันทร์ [6] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
สะอาด อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงสะอาด อ า เภอพยัคฆภูมิพิสัย จั งหวัด
มหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ แผนงานพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ า แผนงานพัฒนาด้าน
สังคม แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงาน
พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และแผนงาน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5.1.7 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการน า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อยตามล าดับ คือ การป้องกันยาเสพติดท าให้

ปัญหายาเสพติดลดลง รองลงมา คือ การส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสาธารณสุขท าให้ประชาชนมีสุขภาพพลามัย
แข็ งแรง การส่ง เสริมและพัฒนากลุ่ มอาชีพท า ให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และการสงเคราะห์ สตรี เด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้คุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น ตามล าดับ เพราะองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักชัยด าเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารต าบล
หลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้น าชุมชน ที่มุ่งเน้นตามหลักธรรมาภิบาล ด้าน
นิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส่ ด้านการมีส่วน
ร่วม ด้านความรับผิด ด้านความคุ้มค่า โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐพงศ์ อ าภวา [7] ได้ศึกษาเรื่อง การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2552-2554) 
เทศบาลต าบลบ้านถ่อน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสาม
ปีเทศบาลต าบลบ้านถ่อน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง ด้านร่างกายจิตใจและ
สติปัญญา อยู่ระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การส่งเสริมให้มีสาธารณูปการอย่างทั่วถึง ด้านการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสโดย
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
5.1.8 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษาความสงบ โดยภาพรวมพบว่า
ประสิทธิผลของการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 
2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ ประชาชน
อาศัยอย่างสงบสุข รองลงมา คือประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีส่วนร่วม
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ทางด้านการเมืองท้องถิ่น และประชาชนมีการอบรมและ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ตามล าดับ เพราะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักชัยด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร
ต าบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนที่มุ่งเน้นการให้ประชาชนในพื้นที่
อาศัยอย่างสงบสุข โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย 
มีจัดโครงการดูแลความสงบสุขของชุมชน โดยมี อปพร. 
ออกมาตรวจตราเวรยามและเฝ้าระวังภายในเขตพื้นท่ี ทั้ง
ในช่วงเทศกาล และปกติ เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนภายใน
พื้นที่ต าบลหลักชัย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สม
มาศ โชคชัยวัฒนากร[8] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดของ
สมาชิกสภาเทศบาลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) สมาชิกสภา
เทศบาล มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 8 ด้าน พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจ าแนกเป็นรายด้านพบว่ามี
การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ด้าน เรียง
ตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการจัดให้มี
และบ ารุงรักษาทางบก รองลงมา คือ ด้านบ ารุงศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน
และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
และมีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 3 
ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรองลงมาคือ ด้าน
การให้ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม และดา้นการใหม้ี
เครื่องใช้ในการดับเพลิง 

 

 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
6.1.1 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและรักษาความสงบควรมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที ่
6.1.2 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตควรมีการสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
6.1.3 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรมี
การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนและสะพานทางเท้า 
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก 
6.1.4 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้ าน เมื อ งที่ ดี  ควรสร้ า งจิ ตส านึ กและพัฒนาขี ด
ความสามารถของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
6.1.5 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นควร
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสม่ าเสมอ 
6.1.6 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ให้แกป่ระชาชนในการแก้ไขป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6.1.7 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม ควรจัดให้มีการให้
ความรู้ แก่ประชาชน เพื่ อเป็นแนวทางในการเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต 
6.1.8 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ควรสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็งพร้อมหาตลาดรองรับ และมีการ
สนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย 
6.2.2 ควรประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักชัย 



16                                                                                              วารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558          
 

7. เอกสารอ้างอิง 
[1] รวีนันท์  ป๋าป่าสัก, “การประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน”, การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิ ต  สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ ,   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 

[2] สมโชค   เงินดี, “ประสิทธิผลของการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลใน
เขตอ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร”,  วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ,  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2554. 

[3] ทวีศักดิ์  ยรรยง, “ประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร”,  การ
ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ,   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2554. 

[4] เด่นดวง  สุบุตรดี, “ความคิดเห็นของ คณะกรรมการ
ชุมชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
2550. 

[5] กฤษณี  งามเจริญ, “การด าเนินการตามแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งมะแลง 
อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี”,  การ
ค้นคว้ าอิ สระรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2554. 

 
 
 
 

[6] อ าพร  เชาว์จันทร์, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อ       
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การ       
บริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย       
จังหวัดมหาสารคาม”, การค้นคว้าอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.   

[7] ณัฐพงศ์  อ าภวา, “การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2552-2554) เทศบาลต าบลบ้านถ่อน อ าเภอท่า
บ่ อ  จั ง ห วั ดหนองคาย ” ,   วิ ทย านิ พนธ์ รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ, 2555.   

[8] สมมาศ  โชคชัยวัฒนากร, “ความคิดเห็นของสมาชิก
สภาเทศบาลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดมหาสารคาม” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา 
บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  2549.  

 



 
 

การศึกษาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

A Study of Lunch Project Management of Schools under Phranakhon Si 
Ayutthaya City Municipality 

 

ณัฐวรรณ ตรวจนอก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูผู้
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 ศึกษา
แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 4 ด้าน 2.1) ด้านการบริหารงานโครงการ ได้แก่โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
หรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2.2) ด้านงบประมาณ ได้แก่โรงเรียนมีการวางแผนงานการใช้งบประมาณโครงการอาหา ร
กลางวัน โดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติจากส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรอื่นและงบประมาณอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาได้ 2.3) ด้านการด าเนินงาน ได้แก่โรงเรียนมีการจัดหาพื้นที่ เพื่อ
จัดตั้งโรงอาหารและควรก าหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยก าหนดสัดส่วนของสถานที่
ปรุงอาหาร สถานท่ีล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน และ 2.4) ด้านการนิเทศและติดตามผล ได้แก่โรงเรียน
ควรน าผลการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
ค าส าคัญ: โครงการอาหารกลางวัน, การบริหารงานโครงการ, โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 

Abstract 
 This research aimed to study conditions and guidelines to support lunch project management of schools 
under Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality.The research methodology was divided into 2 steps: 1) studying 
conditions of lunch project management including 160 school administrators, teachers who were responsible for the 
project and performers as samples, the tool was a questionnaire, and the data was analyzed by percentage, mean 
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and standard deviation, and 2) studying guidelines to support lunch project management including 24 school 
administrators and teachers who were responsible for the project as samples, the tool was an interview, and the data 
were analyzed by the content analysis.The findings showed that : 1) As a whole, the conditions of lunch project 
management of schools under Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality were performed at a high level. 2) The 
guidelines to support lunch project management of schools under Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality 
consisted of 1) administration: the schools should plan the project in cooperation with personnel in schools and 
parents, community or other private organizations, 2) budgeting: the schools should manage the budget of lunch 
project by using information of budgets received from government sectors and other organizations, other budgets 
that schools provided, 3) performance: the schools should provide space to build the cafeteria and set up the area 
of the cafeteria for the most useful including cooking area, cleaning area and dining area, and 4)supervision: the 
schools should take the performance results to improve the efficiency and quality of the project. 
Keywords: Lunch Project, Project Management, Schools under Municipality 

 
1. บทน า 

โครงการอาหารกลางวันจึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก
ความตระหนักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ
ในเด็ก ซึ่งพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจ านวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมี
อาหารกลางวันแต่ไม่เพียงพอหรือมีคุณค่าทางโภชนาการ
ต่ าท าให้การเจริญเติบโตทางร่างกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุข มีเด็กจ านวนมากที่ประสบ
ปัญหาภาวะโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่
ห่างไกลและโรงเรียนสังกัดเทศบาลซึ่งเด็กส่วนใหญ่เป็น
เด็กที่มีความยากจน จึงท าเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา
หลายประการ ได้แก่ เด็กขาดความสมบูรณ์ ทั้ งทาง
ร่างกายและสมองเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
พัฒนาทุกด้านโดยรวม กระทรวงศึกษาธิการจึงเริ่มต้น
โครงการในปี พ.ศ. 2525 และได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 
60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ภายใต้ค าขวัญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็ก
ประถมศึกษา ไม่หิวโหย โดยก าหนดนโยบายให้ทุก
โรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2530 ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 
รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในปีพ.ศ. 2535 

เพื่อน าดอกผลกองทุนไปให้แก้ปัญหาด้านทุพโภชนาการ
ของเด็กระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด และ
เพื่อให้การแก้ปัญหาด้านทุพโภชนาการและการขาด
อาหารกลางวัน บังเกิดผลเร็วขึ้น จึงเกิดความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารสุข ระดม
สรรพก าลังด้านวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วิชาการ
และบุคลากร เพื่อพัฒนาโครงการอาหารกลางวันได้
ตระหนักหาภาวะโภชนาการและขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
รับผิดชอบในการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดที่
ด าเนินตามโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 8 แห่ง การ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการด้านอาหาร
กลางวันมุ่งหวังให้นักเรียนขาดแคลนได้มีอาหารกลางวัน
รับประทานที่ถูกหลักโภชนาการ มีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย เพื่อช่วยสร้างเสริม สุขภาพ 
สติปัญญา อารมณ์ ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสภาพของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยามีความแตกต่างกัน การจัดสรร
งบประมาณในการช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนจึงมีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนและ
จ านวนนักเรียน จากการรายงานผลการประเมินโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ยังประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
มากมาย ผู้วิจัยในฐานะผู้ด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน และศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางส่งเสริมการบริหารงาน

โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีการวิจัย  

การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 
ศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันและครูผู้ด าเนินงานโครงการ
อาหา รกลา งวั น ใน โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวัน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 การศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
4.1.1 ด้านการบริหารงานโครงการ โดยในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อโรงเรียนมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารบุคลากรให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อ โรงเรียนมีการ
ประชุม วางแผนการด าเนินงานการบริหารด้านบุคลากร
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  
4.1.2 ด้านงบประมาณ โดยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ที่
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือข้อโรงเรียนมีการแก้ไข ปรับปรุง แผนและ
กระบวนการด าเนินงานการบริหารงบประมาณตาม
ลักษณะของปัญหาที่ค้นพบในการตรวจสอบและข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อ โรงเรียนมีการจัดหางบประมาณมา
เพิ่มเติมหรือทดแทนส่วนที่หมดไป โดยวิธีจัดตั้งกองทุน
จากผู้มีจิตศรัทธาในท้องถิ่น  
4.1.3 ด้านการด าเนินงาน โดยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ที่
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือข้อโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือข้อโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยใช้วิธีจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดหาทุนข้ึนมาโดยเฉพาะ เพื่อด าเนินการ
จัดหานั้นมีความเหมาะสม  
4.1.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล โดยในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ที่ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนได้น าเอาผลของการประเมิน
โครงการอาหารกลางวัน น ามาปรับปรุงโครงการอาหาร
กลางวันทางด้านบุคลากรและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
โรงเรียนได้น าเอาผลของการประเมินโครงการอาหาร
กลางวัน น ามาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศติดตามผล 
4.2 แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 



20                                                                                              วารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558          
 

4.2.1 ด้านการบริหารงานโครงการ มีแนวทางส่งเสริมที่
ส าคัญคือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก เช่นผู้ปกครอง 
ชุมชนหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2) ควรมีการแต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนให้ชัดเจน 3) กรณีที่โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
ควรขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือบุคลากรจาก
ภายนอกมาร่วมด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4) 
พิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรในการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ 5) พิจารณาให้ครูได้รับ
การประชุมช้ีแจงหรือสัมมนาเกี่ยวกับโครงการอาหาร
กลางวัน การโภชนาการและการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานอาหาร 6) ควรติดตามการบริหารงานโครงการ
อาหารกลางวันที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยการตรวจสอบ
การด าเนินงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแผนการน า
ความรู้ ความสามารถมาใช้ในการด าเนินงานโครงการและ 7) 
น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขสภาพการด าเนินงาน
ด้านการบริหารโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันมากยิ่งขึ้น 
4.2.2 ด้านงบประมาณ มีแนวทางส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 1) 
โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการใช้งบประมาณโครงการ
อาหารกลางวัน โดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรปกติจากส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรอื่นและงบประมาณอื่นๆที่โรงเรียน
จัดหามาได้ 2) โรงเรียนควรใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์อย่างประหยัด 3) โรงเรียนควรหาแนวทาง
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในรูปแบบ
งบประมาณจากที่อื่นๆ โดยให้ผู้ปกครองร่วมมือในการ
ด าเนินงานและการท าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 4) โรงเรียน
ควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น ตรวจสอบระบบบัญชี 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและ 5) ควรมีการน าผลการ
ติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาให้ เกิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง 

4.2.3 ด้านการด าเนินงาน มีแนวทางส่งเสริมที่ส าคัญคือ 1) 
โรงเรียนควรมีการวางแผน การด าเนินงานให้เหมาะกับ
สภาพของโรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึง 2) โรงเรียนควรก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะกับสภาพบริบทของโรงเรียน
และงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดโครงการอาหารกลางวัน
ในวงเงินงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 3) โรงเรียนควรมีการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้ง
โรงอาหารและควรก าหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่างเกิด
ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยก าหนดสัดส่วนของสถานที่ปรุง
อาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน 
4) กรณีที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่โรงอาหาร ควรหาแนวทางในการ
จัดสร้างอาคารช่ัวคราวหรือใช้สถานที่อื่นในการรับประทาน
อาหารของนักเรียนเช่นห้องเรียน ระเบียงอาคาร ใต้ร่มไม้ 
ฯลฯ 5) โรงเรียนควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 6) โรงเรียน
ควรขอรับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์โครงการอาหาร
กลางวันจากหน่วยงาน ร้านค้า ชุมชนหรือผู้ปกครอง 7) ควร
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 8) โรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ป้องกันปรับปรุง แก้ไข การช ารุด เสียหาย สกปรก 9) 
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบการใช้วัสดุอุปกรณ์โครงการ
อาหารกลางวันอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ตรวจสอบผลการใช้ ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
ตรวจสอบความช ารุดเสียหาย ฯลฯ เป็นต้น 10) โรงเรียน
ควรมีการน าผลการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถาน
ที่มาปรังปรุงแก้ไข บ ารุง ซ่อมแซมและพัฒนาให้ เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดหางบประมาณเพื่อการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม 
และ 11) โรงเรียนควรน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการใช้
วัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อ จัดหาเพื่อทดแทนส่วนที่ช ารุด 
เสียหาย สูญหายรวมทั้งการจัดหางบประมาณเพื่อซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
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4.2.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล มีแนวทางส่งเสริมที่
ส าคัญคือ 1) โรงเรียนควรจัดให้มีการนิเทศและประเมินผล
การด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 2) 
โรงเรียนก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรี ยน เ ช่น ระยะเวลาในการนิ เทศ 
ผู้ รั บผิ ดชอบในการนิ เทศ เป็นต้น 3) โรงเรี ยนให้
บุคคลภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ 4) โรงเรียนมีการนิเทศและติดตามผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้อ
ประโยชน์ต่อโครงการ และ 5) โรงเรียนน าผลการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5. อภิปรายผล 
5.1 จากการวิจัย พบว่า สภาพการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรยีน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาใน
ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาก
จากโครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่ก าหนดจาก
นโยบายที่เป็นกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการต้องให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยดี ลดการขาดสารอาหาร นักเรียนได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการมสีุขนิสยัในการรับประทานอาหาร
ที่ดีและส่งให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้นในการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในทุกด้านโรงเรียน
สามารถด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสมนึก เสียงหวาน [4]ท่ีกล่าวว่าการประเมินโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 
ผู้บริหารและครู อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยโครงการมี
วัตถุประสงค์ในด้านการลดปัญหาการขาดสารอาหารในวัย
เรียน โครงการมีวัตถุประสงค์ในด้านการสงเสริมภาวะ
โภชนาการที่ดีเหมาะกับวัยของนักเรียน ส่วนโครงการที่มี
แนวทางด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนที่ชัดเจน และมี
ความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการโครงการเป็นอย่างมาก เห็น
ด้วยมากที่สุด อาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานมี

คุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสะอาดปลอดภัยไม่มี
สารปนเปื้อน โครงการช่วยลดจ านวนนักเรียนที่ขาด
สารอาหาร ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีน้ าหนักและ
ส่วนสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

นอกจากนี้ การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
ยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ทั้ง
ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ท าให้
การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานและ
ประสบผลส าเร็จ  
5.2 ผลการวิจัย พบว่า แนวทางส่งเสริมการการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจากการศึกษาสภาพการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 4 ด้านนั้นสามารถสรุปโดย
จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้  
5.2.1 ด้านการบริหารงานโครงการ ผลการวิจัยพบว่า มี
แนวทางส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผน
งานการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก 
เช่นผู้ปกครอง ชุมชนหรือองค์กรเอกชนอ่ืนๆ 2) ควรมีการ
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนให้ชัดเจน 3) กรณีที่โรงเรียนมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ ควรขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือบุคลากร
จากภายนอกมาร่วมด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4) 
พิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรในการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ 5) พิจารณาให้ครูได้รับ
การประชุมช้ีแจงหรือสมัมนาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน 
การโภชนาการและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร 6) 
ควรติดตามการบริหารงานโรงการอาหารกลางวันที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ โดยการตรวจสอบการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและแผนการน าความรู้ ความสามารถมาใช้ใน
การด าเนินงานโครงการ และ 7) น าผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการด าเนินงานด้านการบริหารโครงการ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุนทร 
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วรรณารักษ์ [5] ที่กล่าวว่า กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้ามามี ส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการและการน าผลผลิตจากโครงการไป
สนับสนุนอาหารกลางวัน มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องช่วงเวลาการด าเนินโครงการ โรงเรียนสามารถด าเนิน
โครงการตามแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ มี
การประเมินผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ มีการ
ประเมินผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินงาน
เหมาะสมกับฤดูกาล 
5.2.2 ด้านงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางส่งเสรมิที่
ส าคัญคือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการใช้
งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้ข้อมูลจาก
งบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรรปกติจากส่วนราชการ 
งบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นและ
งบประมาณอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาได้ 2) โรงเรียนควรใช้
งบประมาณที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์อย่างประหยัด 3) โรงเรียน
ควรหาแนวทางสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในรูปแบบงบประมาณจากที่อ่ืนๆ โดยให้ผู้ปกครองร่วมมือใน
การด าเนินงานและการท าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 4) 
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น ตรวจสอบระบบ
บัญชี ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และ 5) ควรมีการน าผล
การติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยตลอด อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของถนอมศรี คงทน [1] ที่กล่าวว่า
อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องดาร การสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาลโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรจ ากัด
และนักเรียนที่มีครอบครัวฐานะยากจนด้วย 
5.2.3 ด้านการด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทาง
ส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนการ
ด าเนินงานให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียนและงบประมาณที่
ได้รับเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึง 2) โรงเรียนควร
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดโครงการอาหาร

กลางวันในวงเงินงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน 3)โรงเรียนควรมีการจัดหาพื้นที่เพื่อ
จัดตั้งโรงอาหารและควรก าหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่าง
เกิดประโยชน์ให้มากที่สดุ โดยก าหนดสดัส่วนของสถานที่ปรุง
อาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน 
4) กรณีที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่โรงอาหาร ควรหาแนวทางในการ
จัดสร้างอาคารช่ัวคราวหรือใช้สถานที่อื่นในการรับประทาน
อาหารของนักเรียน เช่น ห้องเรียน ระเบียงอาคาร ใต้ร่มไม้ 
ฯลฯ 5) โรงเรียนควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 6) โรงเรียนควร
ขอรับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวัน
จากหน่วยงาน ร้านค้า ชุมชนหรือผู้ปกครอง 7) ควร
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 8) โรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ป้องกันปรับปรุง แก้ไข การช ารุด เสียหาย สกปรก 9) 
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบการใช้วัสดุอุปกรณ์โครงการ
อาหารกลางวันอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ตรวจสอบผลการใช้ ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
ตรวจสอบความช ารุดเสยีหาย ฯลฯ เป็นต้น 10)โรงเรียนควรมี
การน าผลการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่มาปรัง
ปรุงแก้ไข บ ารุง ซ่อมแซมและพัฒนาให้เกิดประสทิธิภาพและ
มีคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหางบประมาณ
เพื่อการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม และ 11) โรงเรียนควร
น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการใช้วัสดุอุปกรณ์ การ
จัดซื้อ จัดหาเพื่อทดแทนส่วนที่ช ารุด เสียหาย สูญหาย
รวมทั้งการจัดหางบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริศักดิ์ 
สุนทรไชย และคณะ [3]ที่กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือ คือ 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต้องการความร่วมมือกัน
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางใน
การบริหารเน้นการมีส่วนร่วมของครใูนโรงเรยีนในการร่วมกัน
เฝ้าระวังปัญหาโภชนาการบกพร่องและโภชนาการเกิน 
นอกจากบทบาทหน้าที่ของครูอนามัยโดยสร้างแนวคิดว่า
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บทบาทการเฝ้าระวังทางโภชนาการเป็นเรื่องของครูที่จะต้อง
ดูแลนักเรียนในห้องเรียนของตนเองให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่องการบริโภคอาหาร เพื่อให้นักเรียนตื่นตัวและตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาพของตนเองเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบเพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวังปัญหาโภชนาการของนักเรียนใน
ปกครอง การด าเนินการโครงการควรมีการร่วมมือกันระหว่าง 
4 ภาคี ได้แก่ ครูและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรยีนเพราะปัญหาโภชนาการ
เป็นปัญหาที่ครอบคลมุการรับประทานอาหารของนักเรียนทั้ง
ที่โรงเรียนที่บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
ทรัพยากรจ ากัดและนักเรียนมีครอบครัวที่มีฐานะยากจน 

5.2.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า มี
แนวทางส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 1) โรงเรียนควรจัดให้มีการ
นิเทศและประเมินผลการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน 2) โรงเรียนก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น ระยะเวลาในการนิเทศ 
ผู้ รั บผิ ดชอบในการนิ เทศ เป็นต้ น 3 ) โรงเรี ยนให้
บุคคลภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ 4) โรงเรียนมกีารนิเทศและติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้อประโยชน์
ต่อโครงการและ 5) โรงเรียนน าผลการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของไพฑรูย ์
มูลดวง [2]การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
สระทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่
กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การนิเทศ
ก ากับติดตามและการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ การส ารวจข้อมูลที่ถูกต้อง ได้จัดท า
ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วนได้จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้
เป็นปัจจุบันและครบถ้วนการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการด าเนินงานวางแผนการ

ด าเนินงานร่วมกันการด าเนินการตามแผนสามารถด าเนนิตาม
แผนที่วางไว้การประเมินผลสามารถประเมินผลและน าข้อมูล
มาวิเคราะห์และแก้ไขการายงานผล สามารถรายงานผลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามก าหนด 

นอกจากนี้ต้องพิจารณาให้ครูได้รับการประชุมช้ีแจง
สัมมนาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน การโภชนาการและ
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร ควรติดตามการ
ด าเนินงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลการน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการด าเนินงานโครงการ น าผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขสภาพการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการมาก
ยิ่งขึ้น โดยการปฏิบัติต่อการบริหารงานโครงการในข้างต้น 
แม้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ก็ประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่งในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีทรัพยากร
ทางการศึกษาเพียงพอทั้งงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร
และระบบการบริหาร ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กการแก้ไข
ปัญหาจึงต้องใช้ความร่วมมือเป็นหลักและต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงานภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องทรัพยากรทางการศึกษา 
ดังนั้น หากมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึ กษา ซึ่ งได้ แก่ กองการศึ กษาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุ ธยากับหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทย ที่
ควบคุมดูแลองค์การประครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานได้มีการก าหนดแนวทางการให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในระดับพื้นที่จะเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนอีกทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริศักดิ์ สุนทรไชย 
และคณะ [3] ที่กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือ คือ โครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนต้องการความร่วมมือกันระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการด าเนินโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการบริหารเน้น
การมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนในการร่วมกันเฝ้าระวังปัญหา
โภชนาการบกพร่องและโภชนาการเกินนอกจากบทบาทหน้าที่
ของครูอนามัย โดยสร้างแนวคิดว่าบทบาทการเฝ้าระวังทาง
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โภชนาการเป็นเรื่องของครูที่จะต้องดูแลนักเรียนในห้องเรียน
ของตนเอง ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อให้
นักเรียนตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง 
เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวัง
ปัญหาโภชนาการของนักเรียนในปกครอง การด าเนินการ
โครงการควรมีการร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาคี ได้แก่ ครูและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการของนักเรียนเพราะปัญหาโภชนาการเป็นปัญหาที่
ครอบคลุมการรับประทานอาหารของนักเรียนทั้งที่โรงเรียนที่
บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาล โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรจ ากัด
และนักเรียนมีครอบครัวที่มีฐานะยากจน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ  
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชากรคือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 จ านวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ เรียงตามล าดับคือ ด้านการสร้างขวัญก าลังใจ ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านประเมินผลการสอน และ ด้านหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ ส่วนแนวทางการพัฒนาด าเนินงานการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักสูตร ควรส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ประเมินผลตาม
สภาพจริง ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรม ควรให้ครูรับผิดชอบงานตามความถนัด ความ สามารถ ควรเป็นผู้ที่
ประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด ควรจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ครูผู้มีผลงาน
ดีเด่นในแต่ละด้าน เช่น การสอนการประพฤติตน การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ค าส าคัญ: ผู้บริหารสถานศึกษา, การนิเทศภายใน, การศึกษาประถมศึกษา 
 

Abstract 
 This research aimed to 1) study internal supervision of school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya 
Primary Education Service Area Office 1, and 2) examine development guidelines of internal supervision of school 
administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. The samples were 317 
teachers performing during 2014 academic year. The tool was a five-rating scale questionnaire. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed that, as a whole, the 
internal supervision of school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 
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was at a high level by ranking from the highest to the lowest as follows: morale boosting, personnel development, 
personnel management, teaching and learning management, teaching evaluation, and curriculum implementation. 
For the guidelines of internal supervision, the results showed that school administrators should have knowledge of 
curriculum, support technology and media, authentic assessment, provide budgets for trainings, put the teachers on 
the right jobs, coordinate with others divisions to run activities, award certificates or rewards to teachers whose works 
were successful like teaching students how to behave themselves and performance. 
Keywords: Internal Supervision, Primary Education, School Administrators 

 
1. บทน า 
     ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มี
บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  3) พุทธศักราช 2553 และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพ
ระดับประเทศ จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับประเทศที่ผ่านมาของโรงเรียนในสังกัด พบว่าผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงหาแนวทาง
ด าเนินงานที่จะพฒันาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะสามารถพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
กระบวนการบริหารการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษา  

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพน้ัน
จ าเป็นต้องอาศัยการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม
รวมทั้งมุ่งส่งเสริมพัฒนาครูให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ดังที่ สงัด อุทรานันท์ [1] สรุปถึงความส าคัญของการนิเทศ

การศึกษาไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นความหมายในทุก
วิถีทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการท างาน กระบวนการจัดกิจกรรมและความพยายาม
ร่วมกันของผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 4 ประการประการแรก เป็นการ
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้ครู
และบุคลากรเหล่านั้น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้น ประการที่สองเพื่อพัฒนางานโดยการสร้างสรรค์
วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประการที่สามเพื่อ
ประสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจในการ
ท างานร่วมกัน ตลอดจนความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนกับสังคม 
และประการสุดท้ายเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจโดยสร้าง
ความมั่นใจ ความสบายใจในการท างาน 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นการยืนยันว่าการนิเทศ
การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นรูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารกับครูใน
โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายในโรงเรียนที่เข้าใจถึงสภาพและปัญหาของ
โรงเรียนอย่างแท้จริง ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ [2] ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการนิเทศ
ภายในเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาและส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนย่อมทราบและเข้าใจ
สภาพปัญหาของโรงเรียน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เหตุของ
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ปัญหาได้ดีกว่าบุคคลภายนอก ซึ่ งจะส่งผลให้การนิเทศ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้มากกว่า จึง
ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการให้ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกโรงเรยีน
ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยคาดหวังว่าจะส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้ก าหนดให้ใช้การ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนประถม ศึกษาอย่างถาวร
เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการนิเทศภายใน
เป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ด้วยการศึกษาหาความรู้และติดตามความเคลื่อนไหว
ด้านการนิเทศภายในอยู่เสมอและน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลส าคัญในการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ และด าเนินการ เพื่อช่วยให้การนิเทศภายในสถานศึกษา
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การบริหารงานใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อครูในการ
ส่งเสริมให้ครูมีความมั่นใจ เพิ่มขวัญก าลังใจและมีความมุ่งมั่น
พยายามในการพัฒนาการปฏิบัติงาน สามารถปรับปรุงหรือ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน และต่อเนื่องถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป ถึงแม้การนิเทศภายในสถานศึกษาจะส่งผลดีต่อการจัด
การศึกษา การบริหารงานในสถานศึกษา และเป็นภารกิจที่
ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ยังคงพบปัญหาและอุปสรรค
ในการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การนิเทศภายในสถานศึกษา วา่การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ ช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษา รวมถึงช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาสภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
ของส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 6 ด้านได้แก่ หลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการสอน 
การพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล และการสร้างขวัญและ

ก าลังใจ เพื่อทราบสภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. วิธีการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร  คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 
2557 จ านวน 195 โรงเรียน และจ านวนครูรวมทั้งสิ้น 
1,805 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ตารางค านวณของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่  .05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 317 คน แล้วท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
แบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ตาม
ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของสถานศึกษา แล้วสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้ครู 317 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน 
เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่  2 แนวทางในการด าเนินงานนิ เทศภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีค าถามครอบคลุมการนิเทศ
ภายในทั้ง 6 ด้าน จ านวน 60 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาด าเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบบปลายเปิด 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมผู้ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน เกี่ยวกับการด าเนินงานการนิเทศภายใน 

สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายใน X  S.D. แปลผล อันดับ 
1.  หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 4.42 0.38 มาก 6 
2.  การจัดการเรียนการสอน 4.44 0.40 มาก 4 
3.  การประเมินผลการสอน 4.43 0.38 มาก 5 
4.  การพัฒนาบุคลากร 4.46 0.37 มาก 2 
5.  การบริหารงานบุคคล 4.45 0.42 มาก 3 
6.  การสร้างขวัญและก าลังใจ 4.47 0.40 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.45 0.39 มาก  

 
จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมแล้วครูผู้สอนเห็นว่าการ
ด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 รวมทุกด้านในระดับมาก ( X  = 4.45) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า สภาพการนิเทศภายในที่ผู้บริหาร
ปฏิบัติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การสร้างขวัญและก าลังใจ 
( X = 4.47) รองลงมาการพัฒนาบุคลากร ( X  = 4.46) 
และการบริหารงานบุคคล ส่วนการด าเนินงานนิเทศ
ภายในที่ผู้บริหารปฏิบัติระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุด คือ 
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ( X  = 4.42) 
4.2 แนวทางพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่ งมีผู้ตอบ

แบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.64 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มรีายละเอียดดังนี ้
4.2.1 ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนได้
เสนอแนวทางว่า ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักสูตรมากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริมครูให้น าหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่
ละสาระการเรียนรู้  ก่อนน าหลักสูตรไปใช้ ควรระดม
ความคิดกับทุกฝ่ายเพื่อให้หลักสูตรเหมาะสมกับท้องถิ่น 
และง่ายต่อการปฏิบัติ และควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้เสนอแนวทางว่า
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ จัดหาสื่อ
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อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนอย่างเพียงพอ 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ให้
ความสนใจในการตรวจแผนการสอนของครู กระตุ้นหรือ
ช้ีแนะครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงของนักเรียน จัดให้
มีการบูรณาการและส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
แสดงออก ด้ านความคิดและได้ปฏิบั ติ จริ ง ควรมี
งบประมาณในการจัดท าสื่อ และควรจัดการเรียนการสอน
อิงตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรท้องถิ่น 
4.2.3 ด้านการประเมินผลการสอน ครูผู้สอนได้เสนอ
แนวทางว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ประเมินผลตามสภาพ
จริงมากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือที่
มีมาตรฐานในการวัดผลและประเมินผล จัดให้มีการประชุม
เพื่อก าหนดทิศทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ให้อิสระแก่ครูประจ าสาระในการวัดผล
ประเมินผลตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ ให้ครูวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์การวัดของหลักสูตร และผู้บริหาร
ควรมีความรู้ในการวัดผลและประเมินผล 
4.2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนได้เสนอแนวทางว่า 
ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการอบรม และส่งเสริม
ให้ครูทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนามากที่สุด 
รองลงมาคือส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองนอกเหนือจากด้าน
วิชาการ เช่น อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และจัดให้มี
การศึกษาดูงาน 
4.2.5 ด้านการจัดการบริหารงานบุคคล ครูผู้สอนได้เสนอ
แนวทางว่า ผู้บริหารควรให้ครูรับผิดชอบงานตามความ
ถนัด ความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือให้ครูรับผิดชอบ
งานตามความสมัครใจ ให้คณะครูแลกเปลี่ยนหมุนเวียน
ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ แบ่งงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน ควรใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
และควรอบรมให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน 
4.2.6 การสร้างขวัญและก าลังใจ ครูผู้สอนได้เสนอ
แนวทางว่า ผู้บริหารควรจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร 

รางวัล แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้าน เช่น การสอน 
การประพฤติตนการปฏิบัติงาน มากที่สุด 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารมี
การปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นอันดับ
แรกคือ การสร้างขวัญและก าลังใจ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารได้ปฏิบัตดิ้านนี้ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเปน็
รายข้อ 3 อันดับแรกคือ ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูที่ท า
ผิดพลาดได้แก้ตัวใหม่ และเอาใจใส่ในการจัดหาสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่ครูในโรงเรียน รองลงมาคือยกย่องชมเชย ผู้ท า
ความดีตามความเหมาะสม และยึดมั่นในคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ดีงามและรองลงมาคือ มีความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับการบ ารุงขวัญ และก าลังใจ และช่วยเหลือครูทั้งเรื่อง
งานและเรื่องส่วนตัว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปฏิบัติ
ตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเป็นธรรมโดยเท่าเทียม
กัน ทั้งนี้เพราะการสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ครู โดยให้โอกาส
แก่ครูที่ท าผิดพลาดได้แก้ตัวใหม่ และเอาใจใส่ในการจัดหา
สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูในโรงเรียนจะน ามาซึ่งความ
กระตือรือร้น ความร่วมแรงร่วมใจในการท างาน ซึ่งตรงกับ 
ชุมศั กดิ์  อินทร์ รั กษ์ [3] ได้ กล่ าวถึ ง ผู้ บริ หารระดับ
ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ มีหน้าที่ต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาคือ ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ในท านองเดียวกัน กรมวิชาการ [4] กล่าวว่า ผู้บริหารควร
สร้างสิ่งจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน คือ ให้โอการ
บุคลากรเมื่อกระท าไม่ถูกต้อง และแนะน าสิ่งที่ถูกต้องให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  
5.2 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายใน ด้านการพัฒนา
บุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกคือ 
ผู้บริหารสนับสนุนในการส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา 
ตามความต้องการของครู รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ครูได้
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และจัดให้ครูได้สอน ได้ท า งาน
ตามความรู้ ความสามารถส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
จั ด ให้ มี ก า ร ประ ชุ ม  สั ม มนา เพื่ อพั ฒนาความ รู้ 
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ความสามารถให้แก่คณะครู และสร้างแรงจูงใจให้ครู
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการ
พัฒนาบุคลากรเป็นเรื่ องที่ส าคัญเพราะสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารควรให้โอกาสครูได้
พัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ วิน เช้ือโพธิ์หัก [5] ได้กล่าวถึง
การพัฒนาบุคลากรที่ว่าการฝึกอบรมเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่นิยมท ากันมากและถ้าจัดได้ดีจะเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่ดีที่สุด สัมพันธ์กันกับ ฤกษ์ชัย ใจค าปัน [6] ที่
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอจอมทอง เขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ส่วนใหญ่เห็นว่ามีการปฏิบัติได้แก่ จัด
โอกาสให้มีการประชุม อบรม สัมมนา เป็นหมู่คณะ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาการเรียนการสอน  
5.3 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายใน ด้านการจัดการ
บริหารงานบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติ
ด้านนี้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก
คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูในสถานศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นในการก าหนดบุคลากรในการปฏิบัติงานมี 
รองลงมาคือ การด าเนินงาน ในสถานศึกษาท าใน รูปของ
คณะกรรมการ และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานศึกษา 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังนี้เพราะผู้บริหารในฐานะผู้
นิเทศควรให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคล เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในการ
ปฏิ บั ติ ง านร่ วมกั น  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ  ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ [7] ได้สรุปว่า
โรงเรียนในสังคมประชาธิปไตย ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้แก่ ครู นักเรียน ภารโรง กรรมการ
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการท างานเป็น
หมู่คณะ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกผูกพัน และ
เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าสถานศึกษาด้วย  
5.4 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายใน ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้าน

นี้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกคือ 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับการบังคับ
บัญชาการมอบหมายงานและการมอบอ านาจหน้าที่แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความชัดเจนในการก าหนดตัว
บุคคลให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเรียนการสอน ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาและ ความ
ต้องการในด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะการเรียน
การสอนเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากการนิเทศการสอน
ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีต่อกันหากผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศได้ร่วมมือร่วมใจกัน ย่อมสามารถแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอนซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการวิจัยของ 
เมธี ฮ่งภู่ [8] พบว่าผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน  
5.5 การด าเนินงานการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผล
การสอน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกคือ คือ
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ พัฒนา
ปรับปรุงการสอนของตนเอง รองลงมาคือ ส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้ครูได้เรียนรู้วิธีการประเมินผลงานของ
ตนเอง และสังเกตการณ์สอนของครูและน าเสนอผลการ
สังเกตการสอน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ครูอย่าง
กัลยาณมิตร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ช้ีแจง
แนะน าให้ครูได้ทราบถึงเทคนิคและระเบียบการวัดผล 
ประเมินผล และตรวจสอบ ประเมินแผน การจัดการ
เรียนรู้ของครูก่อนน าไปใช้ ทั้งนี้เพราะการนิเทศเป็นการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนโดยให้ครูได้
เรียนรู้ว่าปัญหาของตนเองเป็นอย่างไร จะหาวิธีแก้ไข
ปัญหานั้นได้อย่างไรซึ่งการใช้กระบวนการวิจัยเป็น
กระบวนการที่สามารถช่วยครูพัฒนาปรับปรุงการสอน
ของตนเองได้สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์  [3] ได้
กล่าวถึง ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือ
ครูใหญ่ มีหน้าที่ต่อการนิเทศภายในโรงเรียน คือ ช่วยให้ครู
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อาจารย์แต่ละคนท าหน้าที่การสอนให้ได้ผลดีแก้ปัญหาของ
ครูอาจารย์แต่ละคนทางด้านการสอน ช่วยให้ครูอาจารย์มี
ความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งการวิจัยในช้ัน
เรียนเป็นวิธีการวิจัยที่ช่วยให้ครูสามารถค้นพบว่าอะไร
เกิดขึ้นในห้องเรียนบ้าง และยังช่วยให้ครูประเมินการสอน
และทราบข้อมูลที่จะน าไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป เช่นเดียวกับ รัตนา ศรีเหรัญ [9] กล่าวว่า 
แนวทางเพื่อที่ครูจะใช้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
คือการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อที่ครูจะได้ใช้ในการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
หรือค้นหา พัฒนาวิธีการ เพื่อน ามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไปโดยสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอนไปสู่เป้าหมายคือ “คุณภาพของการเรียนของนักเรียน”  
5.6 การด าเนินงานการนิเทศภายใน อันดับสุดท้ายคือด้าน
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 อันดับแรกคือ ผู้บริหารได้ร่วมมือกับครูปรับปรุง
กิจกรรมในหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น รองลงมาคือ จัดให้มีการชี้แจงแนะน าให้ครูเข้าใจ
เรื่องหลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่ และร่วมมือกับครูแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการใช้หลักสูตร ส่วนข้อท่ีมีค่า เฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นิ เทศภายใน
สถานศึกษา ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีการ
เข้าใจในเรื่องหลักสูตร มีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยเฉพาะผู้บริหารควรร่วมมือกับครูปรับปรุง
กิจกรรมในหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะกับสภาพท้องถิ่น 
ดังที่ กรมวิชาการ [10] ได้กล่าวถึงหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง 2533) ที่มุ่งหวังจะจัดการศึกษาให้
สอดคล้องและเกื้อกูลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ 
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่นที่นักเ รียนอยู่ 
สอดคล้องกับ อ านาจ จันทร์แป้น [11] ได้กล่าวถึงบทบาท
ของผู้บริหารในการใช้หลักสูตรโดยให้ศึกษาวิเคราะห์
เจตนารมณ์ นโยบาย การจัดการศึกษาของชาติและท้องถิ่น

ก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สถานศึกษา สิ่งแวดล้อม 
ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นในการใช้หลักสูตร 
เป็นผู้น าทางความคิดในการพัฒนาหลักสูตร ก าหนด
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 
ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการให้ครูใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และ
ประเมินการใช้หลักสูตร  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
6.1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าที่นิเทศร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
6.1.2 ผู้บริหารควรความส าคัญกับการนิเทศด้านหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาหาแนวทางพัฒนาการสร้างขวัญก าลังใจ
ของบุคลากร เนื่องจากมีผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติ
ในระดับมาก 
6.2.2 ควรศึกษาหาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบัติด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ให้มากขึ้น 
6.2.3 ควรมีการศึกษาการด าเนินงานการนิเทศภายใน
ด้านอื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดผลการศึกษาท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
6.2.4 ควรมีการปรับวิธีการศึกษาโดยอาจใช้เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึก 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ที่มี
ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา จ านวน 110 แห่ง โดยใช้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมา 
คือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2) สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา รองลงมา คือ ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 3) 
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา ภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เท่ากันยกเว้น ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติ ต่ ากว่า สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 4) สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาภาพรวม ไม่แตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเท่ากัน แต่ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการปฏิบัติ ต่ า
กว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ และด้านพัฒนาบุคลกรของสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็กมี การปฏิบัติ มากกว่า 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้, เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
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Abstract 
 This research aimed to 1) study learning activity management and management of Philosophy of 
Sufficiency Economy of schools under Angthong Primary Educational Service Area Office, and 2) compare learning 
activity management and management of Philosophy of Sufficiency Economy of small schools and large schools. 
The samples were 110 schools administrators from 110 schools. The instrument was a questionnaire. The data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. The findings revealed that: 1) as a whole, the schools 
managed learning activities of Philosophy of Sufficiency Economy at a high level as following aspects: curriculums and 
learning activities, learner development activities. The highest average was learner development activities, followed 
by curriculums and learning activity management. 2) As a whole, the schools managed administrative activities of 
Philosophy of Sufficiency Economy at a high level as following aspects: educational management and personnel 
development. The highest average was educational management, followed by personnel development. 3) As a 
whole, the small and large schools managed the same learning activities. They also performed equally learning 
activities, except curriculums and learning activity management. The small schools performed less than the large 
schools. 4) As a whole, both small schools and large schools had the same learning activity management. They also 
performed equally learning activities. However, the small schools performed educational management less than the 
large schools. The small schools performed personnel development more than the large schools. 
Keywords: Learning Activity, Sufficiency Economy of Schools 

 
1. บทน า 
     “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนวทางด าเนินงานแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไข เพื่อให้
รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เพื่อให้
ก้าวทันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ [2] 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เป็นเครือข่ายด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง โดยจัดท ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ.2555-2558) โดยการพัฒนารูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้สถาน ศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาการบริหารจัดการ 
และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสถานศึกษา
พอเพียง และจัดท าคู่มือการด าเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง [2] โดยใช้แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการของสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา 

จากการด าเนินงานการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้มีการประเมินติดตามผล แต่ยังพบว่า
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการประเมินและผ่านการประเมินยังไม่
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ครบร้อยละ100 ของสถานศึกษาทั้งหมด และยังมีปัญหาการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่เหลือและยังไม่ขอรับการประเมิน
ภายใน พ.ศ. 2558 [2] ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เห็นความส าคัญที่ต้องศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง และเห็นว่าสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ 
น่าจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูล สารสนเทศในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
ที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ 
 

3. วิธีการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 154 แห่ง โดยใช้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน 154 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 110 แห่ง โดยใช้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน 110 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ (Yamane) [3] 

ที่ระดับความคาดเคลื่อน ∝ .05 และท าการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ันภูมิตามสัดส่วน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ที่ตั้งของสถานศึกษา 
ขนาดของโรงเรียน และระดับการจัดการศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 1) 
การจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู้  แล ะ  2 )  การจั ดกิ จ
กรรมการบริหารจัดการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ 
ลิเคอร์ท (Likert) ก าหนดระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ [4]  
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามและสมมติฐาน โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) และ ใช้
การทดสอบค่า t-test แบบสองกลุ่ม คือ สถานศึกษาขนาด
เล็กกับสถานศึกษาใหญ่ (Independent sample test) 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุก
รายการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุด คือ มี
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และใช้หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
ระดับช้ันที่เปิดสอนเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นๆ 
น าไปปรับใช้ได้ รองลงมา คือ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนอยู่
อย่างพอเพียง ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย 3 ปี 
และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชาต่างๆ
ทุกระดับช้ันครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชา
สามารถน าไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้ และค่าต่ าสุด คือ 
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน 
ของผู้เรียนที่เกิดจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง (ผู้เรียนมีส่วนร่วม)  
4.1.2 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มาก โดยค่าสูงสุด คือ มีโครงการ/กิจกรรมแนะแนว/
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เ รียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ภูมิสังคมของสถานศึกษา/ชุมชน จัดกิจกรรมลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ สอดคล้อง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ให้อยู่อย่าง
พอเพียง และค่าต่ าสุด คือ น าผลการติดตามมาปรับปรุง/
พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
4.2  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ 
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา 
4.2.1 หลักสูตรสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุดคือ บริหาร

อาคารสถานที่ จัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีการ
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ประโยชน์ได้นาน ก าหนด
นโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษา อย่างชัดเจนและบูรณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี มีกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของ
สถานศึกษา มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ทุกระดับช้ัน มีความ
ยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา / ชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ และค่าต่ าสุด คือ น าผลการติดตามไป
พัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริม
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน 
4.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบริหารจัดการ ด้าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการ
ปฏิบัติอยู่ ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุดคือ มีแผนงาน/
โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากร
ของสถานศึกษา และค่าต่ าสุด คือ ขยายผล เผยแพร่ ผล
การด าเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.3  สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติ
กิจกรรม เท่ากัน ยกเว้นด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการปฏิบัติ ต่ ากว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
4.3.1 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีการปฏิบัติด้ าน
หลักสูตรและการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้  ต่ ากว่ า 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  
4.3.2 สถานศึกษาขนาดกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เท่ากัน  
4.4 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติกิจกรรมการบริหารจัดการ เท่ากัน 
4.4.1 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการปฏิบัติด้านการบริหารจัด
การศึกษา ต่ ากว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่  
4.4.2 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการปฏิบัติด้านพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา มากกว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่  
 

5. อภิปรายผล 
5.1 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 2 
ด้าน อยู่ ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม นุชพิทักษ์ [5] ได้
ศึกษาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ของสถานศึกษาในอ าเภอโนนสุวรรณ สังกัดส านักงานเจต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหารมีการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัด
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น  ทั้ ง นี้  อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ จึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2550 ท าให้สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและสนองนโยบายของต้น
สังกัดดังกล่าว จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาก าหนดเป็นนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5.1.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้าน
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุก
รายการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุด คือ มี
และใช้หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
ระดับช้ันที่เปิดสอนเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นๆ 
น าไปปรับใช้ได้ รองลงมา คือ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนอยู่
อย่างพอเพียง ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย 3 ปี 
และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชาต่างๆ
ทุกระดับช้ันครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชา
สามารถน าไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้ และค่าต่ าสุด คือ 
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ของผู้เรียนที่เกิดจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุ กต์ ใ ช้อย่ างต่อ เนื่ อ ง  (ผู้ เ รี ยนมีส่ วนร่ วม ) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการน าหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
5.1.2 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มาก โดยค่าสูงสุด คือ มีโครงการ/กิจกรรมแนะแนว /ระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ภูมิสังคมของ
สถานศึกษา /ชุมชน จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุว
กาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ 
แก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน ให้อยู่อย่างพอเพียง และค่าต่ าสุด คือ น า
ผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อร่าม นุชพิทักษ์ [4] ที่พบว่า ผู้บริหารมีการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา ธีระทองดี [1] 
ได้ศึกษาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด หรือ ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่มาก 
5.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ 
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับ มาก เรียงตากล าดับ คือ ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอร่าม  นุชพิทักษ์ [5] 
ที่พบว่า ผู้บริหารมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาโดยภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2550 
ท าให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนัก
และสนองนโยบายของต้นสังกัดดังกล่าว จึงได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นนโยบาย 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ 
5.2.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุดคือ บริหารอาคารสถานที่ 
จัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีการบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอเพือ่ใช้ประโยชน์ได้นาน ก าหนดนโยบายน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา อย่างชัดเจนและบูรณาการในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี มีกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ครอบคลุม
ทุกกลุ่มงาน ทุกระดับช้ัน มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง
ในสถานศึกษา / ชุมชน อย่างสม่ าเสมอ และค่าต่ าสุด คือ น า
ผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้าน
วิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม 
นุชพิทักษ์ [5] ที่พบว่า ผู้บริหารมีการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัตขิองสถานศึกษาโดยภาพรวม มี
การปฏิบัติอยู่ ในระดับ มาก ได้แก่ ด้านการบริหารจัด
การศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การจัด
กิจกรรมการ บริหารจัดการ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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ตั้งแต่  พ.ศ.2550 ท าให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ตระหนักและสนองนโยบายของต้นสังกัด
ดังกล่าว จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ก าหนดเป็นนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการการบริหารจัด
การศึกษา  
5.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบริหารจัดการ ด้าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุดคือ มีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา และค่า ต าสุด 
คือ ขยายผล เผยแพร่ ผลการด าเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา  ธีระทองดี [1] ได้ศึกษา
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก  
5.3 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้อง กับสมมติฐานที่ตั้ งไว้  ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความพร้อมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปจัดการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าแตกต่างกัน 
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ ่มีการปฏิบัติกิจกรรมดา้นหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติต่ ากว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่  และสถานศึกษาขนาดเล็กกับ

สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติกิจกรรมด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เท่ากัน 
5.4 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความพร้อมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปจัดการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าแตกต่างกัน 
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก กับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติกิจกรรมการบริหาร
จัดการทั้ง 2 ด้านเท่ากัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 สถานศึกษาควรทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับการ
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ
ผู้เรียนโดยสถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่เกิดจากการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่าง
ต่อเนื่องซึ่งต้องก าหนดให้มีการจัดการเผยแพร่และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนภาคเรียนละ 1  
6.1.2 สถานศึกษาควรมีการรายงานการติดตามปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 
6.1.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ควรมีบทบาททบทวน เรื่อง การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้การสอน โดย
มีการจัดประชุม สัมมนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อหาแนวทางในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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6.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรมีการศึกษา สาเหตุ ปัญหาของสถานศึกษา
พอเพียงในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
6.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
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การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุร ี
A Study of Opinions of Teacher and School Administrators towards 

Performance-base Budgeting of School under  
The Secondary Education Service Area  

Office 9, Suphanburi Province 

 
นันทนา สมิงไพร 

 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 2) 
เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 47 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมสามา รถ
ด าเนินการได้ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสามารถด าเนินการได้ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ 
และด้านการบริหารงบประมาณ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษาในภาพรวมสามารถด าเนินการได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการติดตามประเมินผลมีความสามารถในการ
ด าเนินการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ มี
ความสามารถในการด าเนินการได้ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน, ความคิดเห็น 
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Abstract 
 This research aimed to 1) study opinions of teacher and school administrators towards 
performance-base budgeting of schools under The Secondary Education Service Area Office 9, 
Suphanburi province, and 2) compare opinions of teacher and school administrators towards 
performance-base budgeting of schools under The Secondary Education Service Area Office 9, 
Suphanburi province. The samples were 120 school administrators and teachers. The tool was a five-
rating scale questionnaire including 47 items. The data were analyzed by mean, standard deviation, 
and t-test. The results indicated that : 1) As a whole, the school administrators and teachers agreed 
that the performance-base budgeting of schools under The Secondary Education Service Area Office 
9, Suphanburi province could be performed at a high level. When each aspect was considered, it was 
found that planning and budgeting could be performed at the highest level. The budgeting 
evaluation and budgeting management could be performed at a high level. 2) As a whole, the 
school administrators and teachers agreed that the performance-base budgeting of schools could be 
performed. The performance was different at the significant level of .05. The budgeting management 
was different from budgeting evaluation at the significant level of .05. The planning and budgeting 
had no difference of performance. 
Keywords: Performance-base Budgeting, Opinions 

 
1. บทน า 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งก าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ส่งผลให้รัฐต้อง
พัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ระบบการปฏิรูปการศึกษา มีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่ผู้
ปฏิบัติในระดับหน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อน าการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างคน สร้างงาน 
เพื่อช่วยกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป็นการสร้างชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักการ
จัดการที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค
ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบระบบงบประมาณแบบที่ใช้
กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันจะพบว่ามีข้อบกพร่อง 
ข้อจ ากัดและเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคหลายประการซึ่งไม่

เอื้อต่อระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [1] ในขณะที่ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะเป็นระบบการบริหาร
งบประมาณโดยเน้นให้สถานศึกษามีการบริหารเชิงระบบ 
เน้นการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ ร่วมท า ในการก าหนด
ภารกิจ การก าหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ผลผลิตการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ความพยายามที่จะกระจายอ านาจในการตัดสินใจไปสู่
สถานศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการตรงประเด็น ฉับไว 
โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงตามที่
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูป
ระบบราชการ พ.ศ.2540-2544 และก าหนดแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐหลายแผน และแผนหนึ่งที่ส าคัญ คือ 
แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้น
การควบคุมการใช้ทรัพยากรมาเป็น ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ ซึ่งให้ความส าคัญกับ
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ผลผลิต ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด เป็นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร โดยมุ่งเน้นผลส าเร็จของ
งาน เพื่อเกื้อหนุนภารกิจของรัฐและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และได้ด าเนินกลยุทธ์ในการปรับปรุงระบบ
งบประมาณ โดยด าเนินกลยุทธ์ในการปรับระบบการ
จัดการงบประมาณ ด้วยการจัดท าโครงการน าร่องซึ่งเป็น
แนวทางที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเริ่มต้นพร้อมกันใน
คราวเดียวและคาดว่าจะประสบผลส าเร็จได้เร็วก่อนการ
ขยายผลต่อไป จึงได้ท าการคัดเลือกหน่วยงานน าร่อง 8 
แห่ง และก าหนดเง่ือนไขให้หน่วยงานน าร่องด าเนินการ
ก่อนที่จะได้รับความคล่องตัวทางการเงิน เพื่อประกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน างบประมาณไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะ
รองรับการใช้งบประมาณนี้ โดยจะต้องด าเนินการพัฒนา
ขีดความสามารถของหน่วยงานในมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) 
การค านวณต้นทุนกิจกรรม 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัด
จ้าง 4) การบริหารงานทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ 7) การตรวจสอบ
ภายใน [2] 

ตามพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริห ารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ฉบับท่ี 2 และ ฉบับที่ 3 
ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อบริหารละ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา และระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานด้านงบประมาณ โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้านงบประมาณไว้ดังนี้ 1) มีการวาง
แผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการ 2) มีการจัดระบบการบริหาร

การเงิน พัสดุ 3) มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 4) มีการสรุปรายงานผลในการบริหาร
งบประมาณ 5) มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การบริหารงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษางบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ถือเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญยิ่งที่ส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาจะต้ องบริหารจั ดการ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเกิดผลคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ จากข้อมูลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2556 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องด าเนินการจัดท า
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งโรงเรียนในสังกัดหลาย
แห่งท าข้อมูลไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การบริหาร
งบประมาณประกอบกับระยะเวลาในการด าเนินการน้อย 
ท าให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดท า
ข้อมูลเสนอขออนุมัติงบประมาณอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็น
การสร้างความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน [3]  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา และครูใน
สถานศึกษาขาดความรู้  ความเข้าใจในการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาท าให้
สถานศึกษามีการขับเคลื่อนในการด า เนินการไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญ
ในปัญหาข้างต้นและน ามาซึ่งการวิจัย การศึกษาการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อ
น าผลการวิจัยที่ได้เสนอเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลใน
การด าเนินการกับ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี  
2.2 เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นของ
ครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. วิธีการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 64 คน 
และครูปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จ านวน 128 คน   

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
หรือดูแลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  
สถานศึกษาละ 2 คน และครูปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
สถานศึกษาละ 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 120 คน   
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check–list) ประกอบด้วย เพศ และต าแหน่ง 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
จ านวน 47 ข้อ ประกอบด้วย 1)ด้านการวางแผนและ
จัดท างบประมาณ 13 ข้อ 2)ด้านการบริหารงบประมาณ 
19 ข้อ 3)ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ 15 ข้อ 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.3.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ  คือ ค่าที (t-test) 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น 
ผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการวางแผนและจดัท างบประมาณ 4.56 0.54 มากที่สุด 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 4.39 0.64 มาก 
3. ด้านการตดิตามประเมินผลงบประมาณ 4.47 0.59 มาก 

                            รวมเฉลี่ย 4.46 0.60 มาก 
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 จากตารางที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน
สถานศ ึกษา ส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ ังหวัดส ุพรรณบุร ี ในภาพรวม
สามารถด าเนินการได้ในระดับมาก และเมื ่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าสามารถด าเนินการได้ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ และ
สามารถด าเนินการได้ในระดับมาก ได้แก่ ด ้านการ
ติดตามประเมินผลงบประมาณ และด้านการบริหาร
งบประมาณ  

4.2 ผลการวิเคราะห์เปร ียบเทียบการบร ิหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู ้บ ร ิห ารสถานศ ึกษาก ับความค ิด เห ็นของคร ูใน
สถานศ ึกษา ส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 3 
ด้านคือ ด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ ด้านการติดตามประเมินผล
งบประมาณ เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 

 
 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

รายการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู  

t 
 

sig 
X  S.D. 

X  S.D. 
1 ด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ 4.58 0.19 4.53 0.27 1.29 0.19 
2 
3 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ 

4.44 
4.53 

0.17 
0.18 

4.34 
4.41 

0.25 
0.29 

2.54 
2.79 

0.01 
0.00 

 รวม 4.52 0.13 4.43 0.22 2.83 0.00 

 
 จากตารางที่ 2 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู มี
ความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษาในภาพรวมสามารถด าเนินการ
ได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารงบประมาณและด้านการติดตามประเมินผลมี
ความสามารถในการด าเนินการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการวางแผน
และจ ัดท า งบประมาณ  ม ีคว ามสามา รถ ในกา ร
ด าเนินการได้ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 

5. อภิปรายผล 
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมสามารถด าเนินการอยู่ใน
ระดับมาก และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณอยู ่ในระดับมากที่ส ุด 
และด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณและด้าน
การบริหารงบประมาณ สามารถด าเนินการได้ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย พฤกษะ [4] ที่ได้ศึกษา
ความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ ่งเน ้น
ผลงานของสถานศึกษา ส ังก ัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความ
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พร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศ ึกษา ส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
พิษณุโลก เขต 2 อยู ่ในระดับมาก ผู ้บริหารมีความ
ค ิด เห ็นว ่า โร งเร ียนที ่ม ีความพร ้อมในการบร ิหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเรียงตามความพร้อม
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพร้อมด้านการวางแผน
งบประมาณ ความพร้อมด้านการบริหารทางการเงิน
และควบคุมงบประมาณ ความพร้อมด้านการรายงาน
ทางการเงินและผลการด าเนินงาน ความพร้อมด้านการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมด้านการบริหาร
สินทรัพย์ ความพร้อมด้านการค านวณต้นทุนผลผลิต 
และความพร้อมด้านการตรวจสอบภายในตามล าดับ 
ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมใน
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อยู่ในระดับ
มากเรียงความคิดเห็นตามความพร้อมจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ความพร้อมด้านการวางแผนงบประมาณ ความ
พร้อมด้านการบริหารงานทางทางการเงินและควบคุม
งบประมาณ ความพร้อมด้านการรายงานทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน ความพร้อมด้านการจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมด้านการค านวณต้นทุน
ผลผลิต ความพร้อมด้านการตรวจสอบภายในและ
ความพร้อมด้านการบริหารสินทรัพย์ตามล าดับและ
สอดคล้องกับเชาว์ วินิจฉัย [5] ได้ศึกษาความคิดเห็น
ต่อระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย สรุป
ได้ว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์ที่มีต่อ
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมและรายด้านเห็นว่า
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการบริหารงานทางการเงินและควบคุม
งบประมาณ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้าน
การตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานทางการเงินและ
ผลการด าเนินงาน ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้าน
การบร ิหารส ินทร ัพย ์ และด ้านการค านวณต้นท ุน
กิจกรรม ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์

จ าแนกตามต าแหน่ง มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
การบริหารสินทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน ด้านความคิดเห็น
ของผู ้บร ิหารและคร ูอาจารย ์ จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยในส่วนของค าถาม
ปลายเปิด พบว่าครูอาจารย์ ร้อยละ 20 ระบุว่าขาด
ความรู้เรื่องการวางแผนงบประมาณ จึงมีข้อเสนอแนะ
ว่าควรจ ัดอบรมให้ความรู ้แก ่คร ูอาจารย์เ รื ่องการ
วางแผนงบประมาณ 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาได้มีการด าเนินด้านการ
วางแผนและจัดท างบประมาณและ ด้านการติดตาม
และประเมินผลมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตาม
หลักการของสถานศึกษา และมีการตรวจสอบติดตาม
ปร ะ เ ม ิน ผ ลจ า ก ส า น ัก ง า น เ ขต พื ้นที ่ก า ร ศ ึก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 9 ตลอดปีการศึกษา ส่วนด้านการ
บร ิหารงบประมาณสถานศ ึกษาแต ่ละแห ่ง ได ้ร ับ
งบประมาณไม่เท่ากันจึงท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา 
5.2  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นว่า
ก า รบ ร ิห า ร งบ ปร ะ มา ณ แบ บ มุ ่ง เ น ้น ผล ง าน ใน
สถานศึกษาในภาพรวมสามารถด าเนินการได้ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พ ิจ า รณา เป ็น ร ายด ้า น  พบว ่า  ด ้า นกา รบร ิห า ร
งบประมาณและด ้า นการต ิด ต ามประ เม ินผลมี
ความสามารถในการด าเนินการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวางแผน
และจ ัดท า งบประมาณ  ม ีคว ามสามา รถ ในกา ร
ด าเนินการไม่แตกต่างกันโดยผู้บริหารสถานศึกษามี
ความคิดเห็นว่าสามารถด าเนินการได้มากกว่าความ
คิดเห็นของครู เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้และ
สอดคล้องกับ จันทนา แห่งตระกูล [6] ที ่ได้ท าการ
ว ิจ ัย ศ ึกษา คว า มส ัม พ ัน ธ ์ร ะหว ่า ง ร ะ บบบ ร ิห า ร
งบประมาณแบบมุ ่ง เ น ้นผล งานก ับก ารประก ัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
สมุทรปราการ ที่พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู
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หัวหน้าแผนงาน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ 8 
กลุ ่มสาระ คร ูหัวหน้างานการเงิน ต่อการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั ้น
พื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ ตามมาตรฐานการเงิน 
7  ด ้า น  ในด ้า นการต ร วจสอบภาย ใน  ค ่า เ ฉลี ่ย
ผู ้บร ิหารส ูงที ่ส ุด  ด ังนั ้น  ถ ้าสถานศ ึกษาสามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ย่อมส่งผลให้
คุณภาพของสถานศึกษาดี ผลผลิต  (น ัก เร ียน)  มี
คุณภาพ และสอดคล้องกับ วาทินี ตันติวีระวงศ์ [7] 
ที ่ไ ด ้ศ ึกษาว ิจ ัย เ รื ่อ ง  ความรู ้และการด า เน ินงาน
เกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของผู้บริหารและครูที่มีความรู้ มีความช านาญในการ
บริหารแผนงบประมาณ สามารถบริหารงบประมาณ
แบบมุ ่ง เ น ้นผล ง าน ไ ด ้ร ะด ับมาก  เ มื ่อ เ ท ียบว ุฒิ
การศ ึกษา  พบว ่า  ผู ้ที ่ม ีว ุฒ ิการศ ึกษาปร ิญญาตรี 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความรู้แตกต่างกัน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครู มี
ความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ ่งเน ้น
ผลงานในสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ มีความ
แตกต่างกันจ ึงท าให ้การบร ิหารงานงบประมาณใน
สถานศ ึกษา เก ิดการข ัดแย ้งก ัน  ไม ่เ ข ้า ใจ ในการ
ปฏิบัติงานสถานศึกษาจึงไม่ประสบผลส าเร ็จในการ
บริหารสถานศึกษา 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรการจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ จากรายการที่บันทึกในบัญชี
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมรีะเบียบ และแนวปฏิบัติ
ในการใช้สินทรัพย์ในปัจจุบัน ให้ถูกต้อง ชัดเจนและ
เป็นไปตามระเบียบ 
6.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารและติดตามงบประมาณของสถานศึกษา 

6.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าข้อมูลจากการวิจัยไป
ใช้พัฒนางานงบประมาณในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานใสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6.2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา 
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การศึกษาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน ศึกษาปัญหาการด าเนินงานและศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยมี 2 ขั้น คือ 1) ขั้นศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู จ านวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ 
คือ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มาตรการป้องกันมีการด าเนินงานมากที่สุดส่วนมาตรการค้นหา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร
จัดการ และมาตรการรักษา มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คือ มาตรการรักษา มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง 
และมาตรการบริหารจัดการ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ควรด าเนินงานดังน้ีคือ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน สถานศึกษา
จัดตั้งสารวัตรนักเรียนปราบปรามยาเสพติด จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดทันที 
สถานศึกษาควรจัดค่ายคุณธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจของโรงเรียนท างานร่วมกับต ารวจ 
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ต ารวจ ในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดและส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จด้านการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ค าส าคัญ: การป้องกันยาเสพติด, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

Abstract 
 This research aimed to study performance, examine problems of performance and investigate solution 
guidelines of drug prevention and solution performance in schools under The Secondary Education Service Area 
Office 9, Suphanburi province. The method was divided into 2 steps: 1) studying performance and problems of drug 
prevention and solution performance including 313 teachers, the tool was a questionnaire, and the data was 
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analyzed by mean and standard deviation, and 2) studying solution guidelines of drug prevention and solution 
performance including 5 experts, the tool was an interviewing form, and the data were analyzed by the content 
analysis. The results showed that : 1) As a whole, the drug prevention and solution performance in schools was at a 
high level. The preventive measure was at the highest. The surveillance measure, management measure and cure 
measure were at a high level. 2) As a whole, the problems of drug prevention and solution performance in schools 
were a low level. The curing measure, preventive measure, search measure, surveillance measure, management 
measure were at the lowest level. 3) The solution guidelines of drug prevention and solution performance should be 
as follows: studying To Be Number One activities, providing truant patrols, managing efficient screening system, curing 
drug addicts immediately, holding moral camps of drug prevention and solution, providing school patrols to work 
with police officers, networking with parents, teachers and police officers, and exchanging ideas with successful 
schools or offices of drug prevention and solution performance. 
Keywords: Drug Prevention, Drug Solution, Drug in Schools 

 
1. บทน า 
     การแพร่ระบาดของยาเสพติดหลายประเภทใน
สถานศึกษาก าล ังทวีความรุนแรงและ ม ีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบความรุนแรง
ของฤทธิ์ยาและจ านวนผู้ติดยาเสพติด การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน และประชาชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลได้
ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และ
มอบหมายให้กระทรวง ศึกษาธิการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ก าหนดมาตรการ
ป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี ่ยงและในวัยเสี่ยง
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื ่อหลีกเลี ่ยงการ
หมกมุ ่น มั ่วส ุมกับยาเสพติด  [1] จากสภาพปัญหา
ด ังกล ่าว  ไ ด ้ส ่ง ผลกระทบอย ่า ง ร ุนแร งต ่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากสถิติ
พบว ่าผู ้ต ิดยา เสพต ิดจ านวนมากจะ เป ็นผู ้ก ่อคดี
อุกฉกรรจ์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากร
ข้ามชาติและปัญหาความมั่นคงของชาติอีกด้วย หาก
ปล่อยไว้จะก่อให้เกิดวิกฤติทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่

สามารถแก้ไขได้ เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จะ
สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจ ากัดได้อีกต่อไป แต่กลับ
จะเป็นปัญหาระดับชาติที่ลุกลามไม่จบไม่สิ้น ดังนั้นจึง
เห็นสมควรที ่ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญกับปัญหา
ดังกล่าว พร้อมทั ้งหามาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง 

กระทร วงศ ึกษาธ ิก า ร ได ้ก าหนดน โยบาย ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาได้ด าเนินการ
แก ้ไขป ัญหาให ้หน ่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบในการจ ัด
การศ ึกษาได ้ด า เน ินแก ้ไขป ัญหายา เสพต ิด  ตาม
ย ุทธศาสตร ์พล ังแผ ่นด ิน  โดย ใช ้ว ิทยากรต ่า ง  ๆ 
น า น ัป ก า ร  เ พื ่อ เ อ า ชน ะย า เ สพต ิด ที ่เ ก ิด ขึ ้น ใ น
สถานศึกษา ได้ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไว้ มีแนวทางปฏิบัติใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
นักศึกษาตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติด กระตุ้นและปลูกจิตส านึกในการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เหมาะสมกับเพศ วัย ฐานะ 
ปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้เกิด
กระบวนการค ิดย ่า งม ีเ หต ุผล  ส ่ง เ สร ิมค ุณธรรม
จร ิยธรรม สร ้างท ักษะชีว ิต  และพ ัฒนาศ ักยภาพ
นัก เร ียนน ักศ ึกษา สร ้างภ ูม ิคุ ้มก ัน  จ ัดระบบด ูแล
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นักเรียน เฝ้าระวังป้องกันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่
เคยใช้ยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นภายในโรงเรียนโดยมอบหมายให้ครู
ที่ปรึกษาหรือครูประจ าช้ันคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรม
และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และด าเนินการตาม
ระบบดูแลนักเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบปราศจาก
มุมอับ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงบริเวณรอบถานศึกษาและ
ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่าง
จริงจัง [1]  

แนวทางการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งการด าเนินยุทธศาสตร์ด้วย
การม ีส ่วนร ่วมของคนในชาต ิท ุกภาคส ่วน โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ เพื ่อเป็นรากฐานการ
น าไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา ใช้หลักเมตตา
ธรรมในการตัดวงจรด้านผู ้เสพ/ผู ้ต ิดยาเสพติด ซึ ่งมี
ผู ้เกี ่ยวข้องได ้ร ับผลกระทบและเดือดร ้อนมากที ่ส ุด 
จ าเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยเร่งด่วน อันเป็น
การคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของพลัง
สังคมและพลังชุมชน การตัดวงจรกลุ่มเสี่ยงและป้องกัน
มิให้เกิดผู ้เสพติดรายใหม่ ด้วยการแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง 
พื้นที่เสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
การสร ้างภ ูม ิคุ ้มก ันยาเสพต ิด ในสถานศ ึกษาด ้วย
มาตรการต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายก าหนดขึ้นเป็นการป้องกันการ
แพร ่ระบาดของยาเสพต ิดในสถานศ ึกษาได ้ การ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา
จ า เป ็นที ่จะต ้อง ให ้ท ุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วม  โดยระดม
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษามาด าเนินการ
จัดตั้งเป็นทีมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ได้แก่ ผู ้บริหาร ครู อาจารย์ฝ ่ายต่าง ๆ 
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช ่น เจ ้าหน ้าต ารวจ แพทย ์ พยาบาล เจ ้าหน ้าที่

สาธารณส ุข เพื ่อสร ้างกระบวนการท างานรวมก ัน
ระหว่างสถานศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาน
บ าบัดรักษา รวมทั้งการป้องกันและการปราบปรามและ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมแทรกแซง เพื ่อแก้ไขปัญหานักเร ียน 
นักศึกษากลุ ่มเสี ่ยงที ่พึ ่งเริ ่มใช้ยาเสพติด และฟื ้นฟู
สมรรถภาพนักเรียนนักศึกษาติดยาเสพติดที่ผ่านขั้นตอน
การบ าบัดรักษาจากสถานบ าบัดมาแล้ว 

ส าหรับโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษา ซึ ่งเป็น
องค์กรหลักในการด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด
ให ้เด ็กและเยาวชนก็ม ีป ัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานหลายประการเช่นวิสัยทัศน์ในเชิงป้องกันของ
โรงเรียนสถาบันทางการศึกษายังมีน้อยเพราะผู้บริหาร
โรงเร ียนม ักม ีความเห ็นว ่าย ังไม ่ม ีป ัญหาเกิดขึ ้นใน
โรงเรียนของตน ความตระหนักและการยอมรับสภาพ
ปัญหารวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของผู้บริหาร ครู อาจารย์ยังมีน้อยมี
โรงเรียนจ านวนมากที่ยังไม่ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นใน
โรงเรียนหรือมีการปกปิดกลบเกลื่อนปัญหาเพื่อรักษา
ช่ือเสียง นอกจากนี้มักใช้มาตรการไล่นักเรียนที่มีปัญหา
ออกจากสถานศึกษาซึ ่งเป็นการผลักและเพิ ่มปัญหา
ให้แก่สังคมโดยรวม ข้อมูลยาเสพติดในโรงเรียนและ
สถานศึกษาไม่มีความชัดเจนและไม่มีการจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและก าหนด
หรือวางแผนการด าเนินงานได้เหมาะสม [1]   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม 
ได้ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2557 ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าไปจัดท า
แผนปฏิบัติการ และจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ช้ีแจงนโยบายโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนิน
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โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
และด าเนินตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 
โดยรัฐบาลได้สั่งการให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกแห่งด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและ
เยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
จึงได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง
ส าน ัก งาน เขตพื ้นที ่ก า รศ ึกษา  และสถานศ ึกษา
ด า เน ินงานป้องกันแก้ไข ยาเสพติดตามนโยบาย
ดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เ ขต  9  ไ ด ้ก า หนดน โยบายกา รด า เ น ิน ง านและ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
โดยให้สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทาง 5 มาตรการ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 1) มาตรการป้องกัน 2)มาตรการ
ค้นหา 3) มาตรการรักษา 4) มาตรการเฝ้าระวัง 5) 
มาตรการบริหารจัดการโดยให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษา
ต้องด าเนินงานตามมาตรการที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มอบหมายให้ไปด าเนินงาน 
แต่การด าเนินงานทั้ง 5 มาตรการนั้น ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังไม่มีข้อมูลการ
ด า เนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ม า ต ร ก า ร ด ัง ก ล ่า ว  จ ึง ท า ผู ้ว ิจ ัย พ ิจ า ร ณ า เ ห ็น
ความส าคัญในการศึกษาเรื่องการศึกษาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกัน
ยาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. วิธีการวิจัย  
3.1 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาการ
ด า เนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 1,443 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 313 คน ก าหนดตัวอย่างจาก
สูตร ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 [2] 
และท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling) [3] โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนของครูในสถานศึกษา 
3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามสภาพการด าเนินงาน
และปัญหาการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพต ิดในสถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที่
ก ารศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต  9 จ ังหว ัดส ุพรรณบ ุรี 
ประกอบด ้วย 5 มาตรการ ค ือ มาตรการป ้องก ัน 
มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง 
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มาตรการบริหารจัดการ จ านวน 54 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scales) ของลิเคอร์ท (Likert) เป็น 5 ระดับ [4] 
3.2 ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญโดยมี
คุณสมบัติดังนี้คือจบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาหรือมีประสบการณ์การ
ท างานเกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดและด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐบาลมาไม่น้อยกว่า 10 ปี  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  
3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง มีลักษณะเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) และวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 

 

4. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
4.1 สภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพต ิด ในสถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ัก งาน เขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมาตรการ 

พบว่ามาตรการป้องกัน มีการด าเนินการมากที่สุด ส่วน
มาตรการค้นหา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร 
และมาตรการรักษา มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
4.2  ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่
ในระดับน้อย เมื่ อพิจารณารายมาตรการ พบว่ า 
มาตรการรักษา มาตรการป้องกัน และมาตรการค้นหาอยู่
ในระดับน้อย ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
4.3 แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย1)ศึกษาดูงานเรื่องการด าเนินงานจัดกิจกรรม To be 
number one ในสถานศึกษาที่ด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ 2)ควรจัดตั้งสารวัตรนักเรียนปราบปรามยา
เสพติดจัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพ
ติดเข้ารับการบ าบัดทันที 3)ควรจัดค่ายคุณธรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจของ
โรงเรียนท างานร่วมกับต ารวจ 4)ควรสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครอง ครู ต ารวจ ในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติด
และส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จด้านการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

5. อภิปรายผล 
5.1 สภาพการศึกษาการด าเน ินงานและปัญหาการ
ด า เน ินงานป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหายาเสพต ิดใน
สถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ักงาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มาตรการป้องกันมีการด าเนินงานมากที่สุด 
ส่วนมาตรการค้นหา มาตรการเฝ ้าระวัง มาตรการ
บร ิหารจ ัดการและมาตรการร ักษา  ม ีสภาพการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ กนกพร ด้วงค าภา [5] ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ 3 – 4 สังกัด
ส า น ัก ง าน เขตพื ้นที ่ก า รศ ึกษานครพนม  เขต  1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
มาตรการรักษา ในการด าเนินงานสถานศึกษามีการ
ประสานงานเชื่อมโยงนักเรียน ที่ติดยาให้ได้รับการดูแล
ด้วยการบ าบัดฟื้นฟู มีสภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาต้องใช้
งบประมาณติดต่อกับหน่วยงานภายนอกในการน าผู้เสพ
ยาเสพติดเข้ารับบ าบัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณด าเนินงาน
การบ าบัดและใช้ระยะเวลานานในการบ าบัดครูไม่มีเวลา
ให ้ก ับน ัก เ ร ีย น ในกา ร เ ข ้า ร ับ ก าร  บ า บ ัด  ร ักษา 
สถานศึกษาไม่สามารถจัดค่ายปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม
ให้กับนักเรียนที ่ติดยาเสพติดได้ อาจเป็นเพราะไม่มี
บุคลากรท างานโดยตรงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด หรือครู
ต ้องม ีหน้าที ่สอนไม่สามารถมาจ ัดท าค ่ายบ าบ ัดได้ 
หน่วยงานภายนอก เช่นแพทย์ต ารวจ ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการส่งบุคลากรเข้ามาร่วมด าเนินงานบ าบัด ท าให้
มาตรการรักษา มีการด าเนินงานน้อยกว่า 4 มาตรการ 
5.2 ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพต ิด ในสถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ัก งาน เขตพื ้นที่
การศึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 9 จ ังหว ัดส ุพรรณบุรี 
ภ าพร วมอยู ่ใ น ระด ับน ้อย  ค ือ  ม าต รกา ร ร ักษา 
มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา ส่วนมาตรการเฝ้า
ระว ังและมาตรการบร ิหารจ ัดการ  ม ีป ัญหาการ
ด าเนินงานอยู่ระดับน้อยที่สุด ปัญหาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ใน
สถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ักงาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ จิรพรรณ ทุมพร [6] การด าเนินการ
ป ้อ งก ันและแก ้ไ ขป ัญหาย า เ สพต ิด ใน โ ร ง เ ร ีย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาระดับน้อยถึงน้อย
ที่สุด และมีหลายมาตรการที่มีปัญหาปานกลาง ปัญหา
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา มาตรการการรักษาในข้อสถานศึกษามีการ
จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับผู้ติดยาเสพติด มี
ปัญหาระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดค่าย
ปร ับเปลี ่ยนพฤต ิกรรมต ้องใช ้งบประมาณในการ
ด าเนินงานมากจึงไม่มีหน่วยงานหรือสถานศึกษาจัด
ค ่ายปร ับเปลี ่ยนพฤต ิกรรม ขาดความร ่วมม ือก ับ
หน่วยงานภายนอกเช่นแพทย์ไม่มีเวลาให้กับผู ้ติดยา
เสพติดเนื่องจากแพทย์มีภาระรักษาผู้ป่วยจ านวนมาก 
ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญและไม่น าบุตรที่ติดยาเข้า
รักษาเพราะกลัวเสียช่ือเสียง สถานศึกษาไม่ด าเนินงาน
ส่งผู ้ติดยาเข้าค่ายบ าบัดเนื่องจากเสียชื่อสถาบันทาง
การศึกษา อีกทั้งไม่ต้องการให้มีช่ือนักเรียนอยู่ในระบบ
ข้อมูลของผู้เสพยาเสพติดซึ่งผลให้นักเรียนมีประวัติผู้ใช้
สารเสพติด 
5.3 แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีในด้าน
มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา 
มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ พบว่า
แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วน
ใหญ่ต้องการศึกษาดูงานเรื่องการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
To be number one ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
ด าเนินงานประสบความส าเร็จโดยส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี ่ยน
เรียนรู ้ให้มีความรู ้ ความเข้าใจแนวทางการท างานใน
ด ้า น กา รป ้อ งก ันแ ละ แก ้ไ ขป ัญห าย า เ ส พต ิด ใ น
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ อันทชัย 
[7] ได้ท าการวิจัยเรื ่องการพัฒนาแนวทางการป้องกัน
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ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของสถานศึกษา ด้านการให้การศึกษา เช่น การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ น านักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม การ
ไปศึกษาดูงาน ทั ้งนี ้เพราะ การด ูงานแนวทางการ
ด า เ น ิน งานสถานศ ึกษาที ่ป ระสบความส า เ ร ็จ มี
ความส าคัญที่ จะช่วยให้การด าเนินงานรวดเร็วขึ ้น รู้
ขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนินงานและสามารถแก้ไข
ปัญหาในจุดบกพร่องของโครงการที ่ท าไป ผู ้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานพัฒนาบุคลากร
การศึกษา ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเพียงพอและส่งเสริม
ด้านการไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และน าแนวทางการ
ด าเนินงานมาใช้ในสถานศึกษาต่อไป 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 ครูควรไปศึกษาดูงานด้านการด าเนินงานในการจัด
กิจกรรม To be number one จากสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่ด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จใน
ด้านการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ในการจัดค่ายบ าบัดผู ้ติดยาเสพติดให้กับนักเรียนที่  
ติดยาเสพติด 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 

6.2.2 ควรศึกษาการสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
6.2.3 ควรศึกษาการเปรียบเทียบการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ 2) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอ
บางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 373 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และค่าแอล
เอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนมีระดับความคาดหวังต่อการบริหารงาน
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาสังคม ด้านเศรษฐกิจ  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก และ 2) ประชาชนที่
มีเพศ แตกต่างกัน มีระดับความคาดหวัง  ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ และประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ค าส าคัญ: ความคาดหวังของประชาชน, การบริหารงานสาธารณะ 
 

Abstract 
 This study aimed to: 1) investigate people’s expectation on public administration of Bangyeetho 
Sub-district Administrative Organization Bangsai district in Phra Nakhon Si Ayutthaya; and 2) compare the 
people’s expectations on Public Administration classified by their personal factors. The samples were 373 
voters at Bangyeetho, Bangsai in Phra Nakhon Si Ayutthaya. The instrument was a questionnaire, and the 
statistical analysis was performed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, Analysis of 
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Variance (ANOVA) and LSD with the statistically significant level specified at .05. The findings revealed as 
follows: 1) High level of the people’s expectation on Public Administration revealed as a whole;  when 
each aspect was considered, it revealed that high levels revealed on the development naming 
respectively: infrastructure, society, economy, natural resources and environment, politics and 
administration, and public health; and 2) Differences of the people’s gender did not significantly affect to 
their expectation on public administration; but differences in the people’s ages, education levels, careers 
and average salary significantly affected to their expectation on public administration. 
Keywords: People’s expectation, Public administration 

 
1. บทน า 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 
2542 ได้ก าหนดให้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น มีความอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ โดยรัฐบาล
เป็นผู้ก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องที่และชุมชน โดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ มีอิสระ
ในการใช้ดุลยพินิจ มี เจ้ าหน้าที่ งบประมาณในการ
ด าเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาค องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่มีความส าคัญและ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 ก าหนดไว้ชัดเจน คือ อ านาจหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
(มาตรา 67) และอ านาจหน้าที่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 68) 

จากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนระดับรากหญ้าใน
ท้องถิ่นมากท่ีสุด ท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข จ าเป็นท่ี
จะต้องมีการบริหารงานสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา และตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
มากที่สุดทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อที่จะช่วย
ในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของชุมชนทั้งสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ซึ่งถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดไม่สามารถปฏิบัติ หรือ
มีความบกพร่องในการบริหารงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายแล้ว ประชาชนนั่นเองที่จะได้รับผลกระทบมาก
ที่สุด ผู้วิจัยซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท ต้องการทราบว่าใน
ปัจจุบันประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท 
มีความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะอย่างไร จึงได้
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนที่
มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวนทั้งหมด 5,592 คน และท า
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรทั้ง 5 ต าบล 
โดยใช้สูตรและวิธีการค านวณของยามาเน่ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 373 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางยื่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งมีการตรวจสอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยน าแบบสอบถามมาหาค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตาม
วิธีของครอนบาค ได้ค่า .965  
3.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
ที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: ANOVA) และค่าแอลเอสดี (LSD) 
 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,001-10,000 บาท  
4.2 ข้อมูลด้านระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานสาธารณะ 

ความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ   S.D. แปลผล 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.40 0.569 มาก 
2. ด้านพัฒนาสังคม 4.33 0.607 มาก 
3. ด้านเศรษฐกิจ 4.19 0.638 มาก 
4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.28 0.645 มาก 
5. ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจดัการ 4.34 0.594 มาก 
6. ด้านพัฒนาการสาธารณสุข 4.28 0.645 มาก 

เฉลี่ย 4.30 0.517 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการเรียงตามล าดับจาก

ค่าสูงมาต่ าคือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนา
เมือง และการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาสังคม ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาการ
สาธารณสุข ส่วนรายการที่มีค่าต่ าสุด คือ ด้านเศรษฐกิจ 
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4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล    

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท 
อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 

ความคาดหวังในการบริหารงานสาธารณะ 
ค่า Sig. จ าแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล 

อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านพัฒนาสังคม 
3.ด้านเศรษฐกิจ 
4.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.ด้านพัฒนาเมืองและบริหารจัดการ 

0.39 
0.02* 
0.36 
0.05 
0.03* 

0.13 
0.09 
0.11 
0.03* 
0.60 

0.08 
0.19 
0.32 
0.04* 
0.04* 

0.36 
0.04* 
0.66 
0.40 
0.79 

6.ด้านพัฒนาการสาธารณสุข 0.14 0.20 0.01* 0.42 
รวมทุกด้าน 0.06 0.07 0.03 0.39 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี
ระดับความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ  ด้าน
พัฒนาสังคม และด้านพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ 
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แตกต่างกัน 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคาดหวังต่อการ
บริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการ 
และด้ านพัฒนาการสาธารณสุข แตกต่างกัน และ
ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีระดับความคาดหวังต่อการ
บริหารงานสาธารณะ ด้านพัฒนาสังคม แตกต่างกัน 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย
สูงที ่ส ุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาเมืองและการ
บร ิห า ร จ ัด ก า ร  ด ้า นพ ัฒนา ส ัง คม  ด ้า น อน ุร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาการ
สาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ  6 ด ้าน 
รายละเอียดดังนี้   
5.1.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ระดับ
ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ข อ งป ร ะ ช า ชน อยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม า ก 
เนื่องจากว่าในปัจจุบันถนนภายในหมู่บ้านนั้นในเวลา
กลางคืนมีความมืดมาก ท าให ้กลุ ่มญาติพี ่น ้องของ
ประชาชนที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องกลับ
บ้านในเวลากลางคืน มีความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย
ในการสัญจร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข
[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชน
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลชะ
โนด อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ด้าน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นที่ประชาชนมีความ
คาดหวังมาก ได ้แก่ การส่งเสริมการจัดให้ม ีน้ าเพื ่อ
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อุปโภคบร ิโภค รองลงมา ได ้แก ่ การส ่งเสร ิมการ
คมนาคม โดยจัดให้ม ีถนน สะพานและส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  
5.1.2 ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการพบว่า 
ระดับความคาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับมาก ด้าน
ที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่ส ุด คือ อบต. ควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความ
ค ิด เห ็น  เ ช ่น  การ จ ัดประช ุมประชาคม  เพื ่อท า
แผนพัฒนาต าบล ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนในทุก
ครัวเรือนได้เสนอปัญหา และร่วมกันคิดค้นแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพราะประชาชนในหมู่บ้านจะรับรู้ปัญหาได้
ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง [2] ได้
ศึกษาวิจัยเรื ่อง ความคาดหวังของประชาชนที ่ม ีต ่อ
บทบาทในการพัฒนาชุมชนของนายกองค์การบริหาร
ส ่วนต าบลท่าตะเก ียบ อ าเภอท่าตะเก ียบ จ ังหว ัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการ ซึ่งประชาชนมีความคาดหวังเป็นอันดับแรก คือ 
งานให้บริการประชาชน รองลงมา คือ งานส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
5.1.3 ด้านพัฒนาสังคม พบว่า ระดับความคาดหวัง
ของประชาชนอยู่ในระดับมาก  เพราะเนื่องจากเด็ก
และเยาวชนภายในหมู่บ้านมีการมั่วสุมกันเสพยาเสพ
ติด ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการโจรกรรมตามบ้านเรือน เพื่อ
น าเงินไปซื้อยาเสพติด  ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรศักดิ์ คงทอง [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง
ของประชาชนที ่ม ีต ่อการพัฒนาท้องถิ ่นศึกษากรณี 
เทศบาลต าบลท่าบุญมี กิ ่งอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านทรัพยากรมนุษย์และ
ส ัง คม  ม ีค ว า มคาดห ว ัง ใน ร ะด ับม าก  ทั ้ง นี ้อ า จ
เนื ่องมาจากปัญหาความต้องการขั ้นพื ้นฐานในการ
ด ารงชีว ิตของเทศบาลต าบลท่าบ ุญมี ในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมและ
ป้องกันด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทร ัพย ์ส ิน  ย ัง เป ็นป ัญหาที ่เทศบาลต าบลท่าบ ุญมี 
จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข  
5.1.4 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับ
มาก  เนื่องจากล าคลองตื้นเขิน และมีวัชพืชอยู่มาก ซึ่ง
ประชาชนที ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั ้นมีความ
จ าเป็นต้องใช้แหล่งน้ าตลอดทั้งปี ช่วงฤดูแล้งประชาชนผู้
ประกอบอาชีพท าการเกษตรจะประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอย่างมาก ดังนั ้น ประชาชนจึงมีความ
ต้องการให้มีการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้มีเพียงพอต่อการท าการเกษตรกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข [1] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนด อ าเภอหว้านใหญ่ 
จ ังหว ัดม ุกดาหาร พบว ่า ด ้านคุ ้มครอง ด ูแลและ
บ าร ุงร ักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยๆ 
พบว่าประเด็นที่ประชาชนคาดหวังมากกว่าประเด็นอื่นๆ 
ได้แก่ การส่งเสริมดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของส่วนรวม  
5.1.5 ด้านพัฒนาการสาธารณสุข พบว่า ระดับความ
คาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับมาก เพราะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงลักลอบปล่อยน้ าเสีย 
จึงท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจาก
น้ าถือเป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็นมากส าหรับประชาชนใน
เขตองค์การบร ิหารส่วนต าบลบางยี ่โท  ซึ ่งม ีความ
ต้องการใช้น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคทุกวัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี จันทะเสน [4] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
นาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา 
พบว่า อบต. ควรม ีการจ ัดให ้ม ีน้ าดื ่มที ่สะอาดในที่
สาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไป เพราะว่าน้ าประปามี
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ความจ าเป็นมากที่ต้องใช้ในการช าระร่างกาย ซักล้าง
เสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ   
5.1.6 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ระดับความคาดหวังของ
ประชาชนอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยี่โท มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย แต่
ยังขาดความรู้ และวิธีการในการบริหารจัดการกลุ่ม และ
ขาดแคลนเงินทุนในการส่งเสริม จึงต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยี่โท มีเจ้าหน้าที่มาดูแล และให้
ค าปรึกษาแนะน า อีกทั้งช่วยจัดหาตลาด และช่องทาง
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอาชีพจัดท าขึ้น เพื่อท า
ให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในการด าเนินงาน มีรายได้
เพิ ่มขึ ้น และมีความเป็นอยู ่ที ่ด ีขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
คาดหวังของประชาชนที ่ม ีต ่อบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนขององค์การบร ิหารส่วนต าบลท่า
ตะเกียบ ส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ ึง
ต้องการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม  พร้อมทั้งจัดหา
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยี่ โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา  จ าแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล 
อภิปรายได้ดังนี้ 
5.2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังที่
มีต่อการบริหารงานสาธารณะ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็น
เพราะประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงต้องการให้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บริหารงานสาธารณะให้เป็นไปตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือจะท าให้หมู่บ้านของตนได้รับการ
พัฒนาให้มีความเจริญเท่าเทียมกับหมู่บ้านอื่น ๆ  

5.2.2 ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี มีระดับ
ความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้าน
พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ มากกว่าประชาชนที่มี
อายุระหว่าง 26 - 35 ปี 46 - 55 ปี 56 - 65 ปี และ 65 
ปีขึ้นไป เพราะว่าประชาชนท่ีอยู่ในกลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู่
ในสถานภาพโสด และก าลังเข้าสู่วัยแรงงาน และมีความ
สนใจในเรื่องเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งจะให้ความสนใจใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอยาก
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบล จากทางเสียงตามสาย 
ตามหมู่บ้าน และทางอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้รับทราบ
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และรับทราบได้อย่างรวดเร็วขึ้น  
5.2.3 ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มีระดับ
ความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ  ด้าน
พัฒนาสังคม  มากกว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง 26 - 35 
ปี 46 - 55 ปี และ 56 - 65 ปี เพราะว่าประชาชนที่อยู่ใน
กลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่ก าลังสร้างฐานะ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว จึงต้องการให้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี ให้ เข้มแข็ง เ ช่น มีการ
รวมกลุ่มกันฝึกอาชีพ และท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความสามัคคีกัน  และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
5.2.4 ประชาชนที ่ม ีระด ับการศึกษา ปวส./ปวท./
อน ุป ร ิญ ญ า  ม ีร ะ ด ับ ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ที ่ม ีต ่อ ก า ร
บริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี เพราะประชาชนกลุ ่มนี ้เป็นผู ้ที ่ให้ความ
สนใจในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมอียากให้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ เช่น การรักษาความสะอาดของถนน
สาธารณะในหมู่บ้าน มีการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และสร้างความสมดุลให้กับ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
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5.2.5 ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว มี
ระดับความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา
เมือง และการบริหารจัดการ และด้านพัฒนาการ
สาธารณสุข มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม 
เพราะเนื่องจากประชาชนคิดว่าเงินภาษีที่ได้น ามาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นนั้น ก็มาจากเงินรายได้ของพวกเขา 
เขาจึงรู้สึกว่าตนเองก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
5.2.6 ประชาชนที่มีรายได้ 5,000-10,000 บาท มีระดับ
ความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี ่โท อ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพัฒนาสังคม มากกว่า
ประชาชนที ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท เพราะ
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 
5,000-10,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยผู้สูงอายุ จึง
มีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท าการชักชวนผู้สูงอายุ
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ เข้ามา
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้ครบ ทุกคน เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้มีการเรียนรู้ และท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เป็น
การผ่อนคลายความเหงาที่ตนเองต้องอยู่เฝ้าบ้านในเวลา
กลางวัน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 ควรจัดให้มีการติดตั้ งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกในการสัญจร  
6.1.2 ควรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
เพื่อช่วยลดจ านวนผู้เสพ และผู้ค้าลง 
6.1.3 ควรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในหมู่บ้าน เพื่อท าให้ประชาชนที่ว่างงานมีอาชีพ 
และมีรายได้ 
6.1.4  ควรบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการในการท าการเกษตรกรรม 

6.1.5 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงความคิด เห็น เพื่ อจะ ได้น าข้อคิ ด เห็น  และ
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการบริหารงานสาธารณะ 
6.1.6 ควรมีการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียอย่างเร่งด่วน 
เพื่อให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ตามปกติควรมีการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ตามปกติ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเชิง
คุณภาพ 
6.2.2 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระดับความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริการส่วนต าบลบางยี่โท กับการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนในการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยี่โท 
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บทคัดย่อ 
 เงินจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคมขณะนั้น ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องใช้
วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ และใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย ในสมัยโบราณใช้การแลกเปลี่ยนของต่อของโดยตรง ต่อมาก็
ใช้สิ่งของที่มีค่าเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและพัฒนามาเป็นโลหะและกระดาษ จนเป็นเงินในปัจจุบัน ส าหรับประเทศไทยก็
มีวิวัฒนาการทางด้านการเงินมาโดยล าดับตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนาน สมัยทวาราวดี อาณาจักรลพบุรี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา 
จนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เงินท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัดมูลค่า เป็นเครื่องรักษามูลค่าและ
เป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ในภายหน้า เงินที่มีคุณลักษณะที่ดีต้องเป็นที่ยอมรับ มีความคงทนถาวร ขนย้ายได้ง่าย ดูออก
ง่าย มีค่าคงที่ มีค่าเท่ากัน แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ และเป็นของที่หายาก โดยค่าของเงินหมายถึง อ านาจซื้อของเงินแต่ละ
หน่วย ท่ีสามารถแบ่งได้เป็นค่าเงินภายในและค่าเงินภายนอก ท้ังนี้เงินเป็นสิ่งส าคัญในด้านการผลิต การแลกเปลี่ยน การ
อุปโภคบริโภค เงินตราเป็นหลักประกันที่มั่นคงในระบบแลกเปลี่ยน จึงมีความส าคัญในสังคมและระบบเศรษฐกิจ 
ค าส าคัญ: เงิน, ความหมายของเงิน, ความส าคัญของเงิน, วิวัฒนาการของเงิน 

 

Abstract 
 Money can be anything that people (all in that time) generally accepted as a medium of exchange, 
measure the value of goods and services and money can also function as a "standard of deferred payment”. 
In the past, people exchanged goods and services for other goods and services directly, later used anything 
of value as a medium of exchange and developed to use metal and paper as “money” until now. In 
Thailand, the development of money has begun since Kingdom of Funan, Dvaravati, Lopburi, Sukhothai 
Ayutthaya up till Rattanakosin Kingdom. The functions of money can be classified as medium of exchange, 
common measure of value, storage of value and standard for deferred payments. The good Characters of 
money include acceptability, durability, Portability, Ease of recognition, stability in value, Uniformity in value, 
divisibility and scarcity. The value of money means the purchasing power which is divided into internal value 
and external value. The money is important in the production, exchanging, consumption and collateral to 
secure the exchange system. So “Money” is important for the society and the economy. 
Keywords: Money, Meaning of Money, the Importance of Money, the Evolution of Money 
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บทน า 
ในสมัยโบราณมนุษย์แม้มีความเป็นอยู่แบบพึ่งตนเอง แต่ก็

ยังคงต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน เนื่องจาก
มนุษย์แต่ละคนนั้นไม่สามารถผลิตสิ่งของที่ต้องการใช้ได้ทุก
ชนิด แต่ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของนั้น ต้องหาผู้ที่
ต้องการสิ่งของที่น ามาแลกเปลี่ยนตรงกันจึงท าการแลกเปลี่ยน
ได้ ในสมัยโบราณคงไม่ยุ่งยากนักเพราะมีความเป็นอยู่อย่าง
ง่าย  ๆและสังคมก็มีคนจ านวนไม่มาก แต่เมื่อสังคมใหญ่ขึ้นและ
มีความเจริญมากขึ้น การประกอบการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ก็ท า
ได้หลากหลายชนิด การจะหาผู้ที่มีความต้องการตรงกันเพื่อการ
แลกเปลี่ยนสินค้าก็ท าได้ยากขึ้น ดังนั้นการน าเอาสินค้ามา
แลกเปลี่ยนกันโดยตรงก็ท าได้ยาก เงินจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยน การประกอบการ
ผลิต จนสามารถแจกจ่ายการผลิตไปยังผู้ ใช้ในที่สุด การ
แบ่งแยกงานกันท า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย 
ถ้าปราศจากเงิน ความสะดวกเหล่านี้อาจถูกสกัดกั้น หรือมิอาจ
กระท าได้เลย ฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรจะต้องท าความรู้จักและความ
เข้าใจให้ดีคือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเงิน ค านิยาม หน้าที่ 
ความส าคัญ ค่าของเงิน ตลอดจนเรื่องของปริมาณเงิน และ
ความต้องการถือเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องอื่นต่อไป 

ทุกคนรู้จักเงิน ต้องการเงิน และเป็นเจ้าของเงิน แต่ถ้าจะ
ถามกันว่าเงินคืออะไร คงหาค าตอบที่กะทัดรัดและรวดเร็วได้
ยาก หรือได้รับค าตอบที่แตกต่างกันไป แล้วแต่จะมองในแง่ไหน 
ทั้งๆ ที่ทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่า เงินหมายความว่าอะไร 
อย่างไรก็ตาม อาจให้ความหมายของเงินได้ถูกต้อง และชัดเจน
ขึ้นได้ถ้ามองหน้าที่ของเงิน กล่าวคือ การเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน และเป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าของสินค้าและ
การบริการ ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญ ที่ท าให้เงินมีความหมาย
เด่นชัด และแตกต่างไปจากสิ่งอื่น 

ค านิยามของเงิน 
ค าว่า  “เงิน” (Money) นั้นนักเศรษฐศาสตร์ใช้ใน

ความหมายที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ในปัจจุบันเมื่อเอ่ยค าว่า 
“เงิน” นั้นให้ความหมายในลักษณะเป็น รายได้หรือความมั่งคั่ง  

ในความหมายของนักเศรษฐศาสตร์นั้น มีผู้รู้ ให้ค านิยาม
ความหมายของ ค าว่า  “เงิน” (Money) ไว้มากมาย พอสรุปได้ดังนี้ 

พอล เอ ซามูเอลสัน[1] สรุปไว้ว่า เงินคือ สื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนและใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการได้ทุกชนิด 

ริชาร์ด จี ลิปเซย์ [2] สรุปไว้ว่า เงินคือสิ่งใดก็ได้ที่ทุก
คนยอมรับอย่างแท้จริงว่าใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสินค้า
และบริการในขณะนั้น 

ลอเร้นซ์ เอ็ม บอลล์ [3] ได้ให้ค านิยามไว้ว่า เงินคือ
สินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ช่วยระบบเศรษฐกิจในการ
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยในทางบัญชี
และเป็นเครื่องรักษามูลค่า 

เคนเน็ธ อาร์ ซัลซิค [4] กล่าวว่า เงิน หรืออุปทาน
ของเงิน คือ เป็นอะไรก็ได้ที่มนุษย์สามารถใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ หรือเพื่อการจ่ายคืนหนี้สิน 

จรินทร์ เทศวานิช [5] กล่าวว่า เงิน เป็นสิ่งที่คนใน
สังคมได้สมมติขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคม
ขณะนั้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ ใช้ในการช าระหนี้และอื่นๆตามต้องการ 

กฤษฎา สังขมณี [6] ให้ความหมายว่า เงินคือสิ่งซึ่งคน
ในสังคมให้การยอมรับ ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
ช าระราคา ตามวัน เวลา สถานที่ท่ีได้ตกลงกันไว้นัน่เอง 

สรุปได้ว่า เงินคืออะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคมขณะนั้น 
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
เป็นเครื่องใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ใช้ช าระหนี้
และช าระราคา ตามวัน เวลา สถานที่ท่ีได้ตกลงกัน 

วิวัฒนาการของเงิน  
วิวัฒนาการของเงิน ในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน

ออกไป แต่มักจะมีสาเหตุคล้ายคลึงกันคือ สังคมขยายตัว 
เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าขึ้น ในสมัยก่อนที่ระบบเศรษฐกิจ
ยังปราศจากเงิน อยู่ในระบบแลกของต่อของ (Barter 
System) แต่ละครัวเรือนต่างก็ผลิตสินค้าที่ตนถนัด และน า
สินค้าที่ตนผลิตได้มาแลกเปลี่ ยนซึ่ งกันและกัน การ
แลกเปลี่ยนของต่อของระหว่างครัวเรือนหรือชุมชนดังกล่าว 
เรียกว่า การแลกเปลี่ยนโดยตรง การแลกเปลี่ยนโดยตรงนี้
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เหมาะสมส าหรับสังคมเล็ก ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
น้อยชนิด และนานๆ จึงจะมีการแลกเปลี่ยนกันครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี้เพราะระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของ ขาดความ
สะดวกในหลายๆเรื่องและมีปัญหาหลายประการ เช่น 

1. ปัญหาในเรื่องการหาบุคคลที่มีความต้องการในของ
ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท ายาก นอกจากนั้นก็ยังต้อง
พบปัญหาในเรื่องสิ่งของที่น ามาแลกเปลี่ยนกันนั้นมีมูลค่า
ไม่เท่ากัน ถ้าผู้ที่มีมะม่วงต้องการแลกมะม่วงเพียง 5 ผล
เท่านั้นก็จะแลกกับปลาไม่ได้ 

2. สินค้าหลายชนิดเน่าเสียง่ายเช่น ผัก ผลไม้ ท าเกิด
ความไม่สะดวกในการเก็บรักษาสินค้า การเก็บรักษาสินค้า
ต่างๆเพื่อไว้ใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ เมื่อมีความต้องการ
เกิดขึ้นจะมีปัญหาในการจัดเก็บสินค้านั้นๆ ยิ่งเป็นผู้ที่มี
ทรัพย์สินมาก การเก็บรักษาก็จะยิ่งยุ่งยากมาก ต้องเก็บ
รักษาไว้ในที่ท่ีเหมาะสมซึ่งก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 

3. ในการก าหนดราคาหรือก าหนดอัตราการ
แลกเปลี่ยน ในแต่ละครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็
จะต้องมีการก าหนดจ านวนสินค้าท่ีจะแลกกันการก าหนด
ราคา ในสังคมชนบทที่มีสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด การก าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าแต่ละชนิดที่จะน ามา
แลกเปลี่ยนกันอาจท าได้ง่าย เช่น มีสินค้า 10 ชนิด  

จ านวนอัตราแลกเปลีย่นทั้งหมด = 9 + 8 + 7 + 6 + 
5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 อัตรา (ราคา) 

แต่ถ้าเศรษฐกิจและสังคมเจริญเติบโตขยายตัวมากข้ึน 
เ ช่น สินค้ า 500 ชนิด จะต้ องมี การก าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าถึง 124,750 อัตรา (ราคา) [4] ท า
ให้เกิดความไม่สะดวกในการท าบัญชีและการท่องจ าสินค้า 

4. ปัญหาของการให้กู้ยืมสินค้าที่จะต้องมีการใช้คืนใน
อนาคต จะท าได้ล าบาก เกิดความไม่สะดวกในการให้กู้ยืม 
เพราะจะต้องตกลงกันให้แน่นอนว่า จะใช้สินค้าชนิดใด มี
คุณภาพอย่างไร จะก าหนดเวลายืมและส่งอย่างไร 

5. ปัญหาความไม่สะดวกในการขนส่ง การน าสินค้า
มาแลกเปลี่ยนคราวละมากๆ ท าให้เกิดความไม่สะดวก
หลายประการ เช่น ต้องการแลกเกลือ 1,000 กก. กับ 

ปลาบึก 100 ตัว หากระหว่างการขนส่งฝนตก เกลืออาจ
ละลายไปหมดท าให้เกิดความไม่สะดวกในการขนส่ง 

ดังนั้นเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น ความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจ และความต้องการในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการมีมากขึ้น การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรงจึงไม่
สะดวก จ าเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นการแลกเปลี่ยนทางอ้อม 
โดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก่อให้เกิดความ
สะดวก คล่องตัว และท าให้ระบบเศรษฐกิจมีความเจริญ
ขยายตัวได้กว้างขวางขึ้น 

ระบบเศรษฐกิจที่มีการเ งินเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนได้มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับขั้นดังนี้ คือ 

1. เงินที่เป็นสินค้า 
เมื่อเริ่มมีการใช้เงิน สิ่งที่ถูกน ามาใช้เป็นตัวกลางในการ

แลกเปลี่ยนในยุคนั้นได้แก่ สิ่งของหรือสินค้า เรียกว่า เงินที่เป็น
สินค้า โดยสินค้าที่ถูกเลือกใช้เป็นเงินมักจะเป็นสินค้าที่มีค่าที่
คนส่วนมากในสังคมต้องการ และยอมรับเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนในเวลานั้น  ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจน
เครื่องประดับต่างๆ แล้วแต่ความนิยมของคนในแต่ละสังคม 
สินค้าที่เคยใช้แทนเงินมาแล้วในประวัติศาสตร์มีมากมายหลาย
ชนิด[7] ได้แก่ ดินเผา หอยมุก เปลือกหอย กระดองเต่า เขี้ยว
หมู ฟันปลาวาฬ งาช้าง ขนนก ข้าว  ชา กาแฟ น้ ามัน ขนสัตว์ 
เหล้าองุ่น เบียร์ ใบยาสูบ วัว ควาย หมู ม้า แพะ แกะ เกลือ 
ข้าวโพด บุหรี่ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ แม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ซึ่ง
มีเงินที่ใช้ในปัจจุบันคือ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงิน
เครดิต แต่ในบางยุคสินค้าก็สามารถน ามาใช้แทนเงินได้ เช่น ใน
ภาวะสงครามประชาชนนิยมใช้สินค้ามากกว่าเงิน เพราะสินค้า
เป็นสิ่งที่มีค่าแน่นอนกว่าฉะนั้นประชาชนในยุโรปจึงเคยใช้บุหรี่
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมาแล้วในสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง 

2.  เงินโลหะ 
วิวัฒนาการขั้นต่อมาของเงิน ได้แก่ การใช้เงินโลหะ 

ทั้งนี้เพราะเงินท่ีเป็นสิ่งของ หรือ สินค้า มีความไม่สะดวก
หลายประการ เช่น ยากต่อการเก็บรักษา แบ่งแยกเป็น
หน่วยย่อยได้มาก มูลค่าไม่แน่นอน ดังนั้นคนในสังคมจึงได้
เปลี่ยนมาใช้โลหะเป็นเงินแทนสินค้า โลหะที่น ามาใช้เป็นเงิน
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ในระยะแรกเป็นโลหะที่มีค่าและมีความคงทน ได้แก่ ทองค า 
เงิน ทองแดง เป็นต้น ต้นก าเนิดของเงินตราที่เป็นโลหะ การ
ผลิตเหรียญเงินขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในโลกนั้น เกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช  พระเจ้าแผ่นดินแห่ง
อาณาจักรลิเดีย (Lydia) (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
ตุรกี) ได้น าเม็ดโลหะเงินผสมทองที่เรียกว่า อีเลคตรัม 
(Electrum) ประทับตราหัวสิงห์โต ซึ่งเป็นตราพระราช
ลัญจกรของพระองค์ลงไป เพื่อรับรองน้ าหนัก มูลค่าของ
เหรียญที่มีขนาดต่างๆ กัน ระบบการผลิตเงินตรา แพร่ไป
ทางตะวันตกของประเทศตุรกีไปถึงประเทศกรีกโบราณ ชาว
กรีกรับระบบการผลิตเงินตราไปใช้ โดยที่กรีกนั้น มีการ
เดินเรือและการค้าทางทะเลกว้างขวาง เหรียญเงินและ
เหรียญทองแบบกรีก ซึ่งมีลักษณะกลม มีตราประทับทั้งสอง
ด้าน ก็แพร่ไปยังเมืองต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยรอบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะกรุงโรม ต่อมาในสมัยโรมันและ
กรีก ประมาณคริสตศักราช 300-600 ปี ได้มีการประดิษฐ์
เงินเหรียญกษาปณ์ที่มีลักษณะกลมแบนขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่ง
ได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่ใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยเงิน
เหรียญโลหะในระยะแรก มีลักษณะเงินที่มีค่าเต็มตัว (full 
bodied type) กล่าวคือ ค่าของเงินตราเป็นไปตามเนื้อโลหะ 
เช่น เหรียญทองค าที่มีเนื้อโลหะหนัก 1 บาทจะมีค่าเป็นเงิน
หรือราคาบนเหรียญเท่ากับราคาทองค าหนัก 1 บาท แต่เงิน
โลหะก็ขาดคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ มีปริมาณไม่
เพียงพอต่อการขยายตัวทางการค้า ดังนั้นในระยะเวลาต่อมา
จึงมีการวิวัฒนาการเงินโลหะจากเงินที่มีมูลค่าเต็มตัวมาเป็น
เงินที่มีมูลค่าไม่เต็มตัว (Token money) กล่าวคือ ค่าของ
เงินตราที่เป็นเหรียญ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของเนื้อโลหะที่ท า
เหรียญนั้นซึ่งเงินโลหะ หรือ เหรียญกษาปณ์ในปัจจุบันล้วน
เป็นเงินที่มีมูลค่าไม่เต็มตัวทั้งสิ้น 

3.  เงินกระดาษ 
เงินกระดาษ ในระยะเริ่มแรกไม่ใช่เงินตรา คือ ไม่ได้

เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นแต่เพียงสิ่งที่แทนเงิน 
โดยอยู่ในรูปของ “สัญญา” ที่ระบุว่าผู้ถือสัญญามีสิทธ์ิจะ
เรียกเงินคืนเป็นโลหะหรือเป็นสิ่งของได้ ต้นก าเนิดของเงิน
กระดาษนั้นสันนิษฐานว่า ชาวจีนซึ่งเป็นชาติแรกที่ผลิต

กระดาษเป็นผู้ผลิตเงินขึ้นใช้เป็นประเทศแรกในสมัย
ราชวงศ์เชียงตุง (Hsien-tsung) เมื่อประมาณศตวรรษที่ 9 
โดยเงินกระดาษถูกผลิตขึ้นมาใช้แทนเหรียญทองแดง ซึ่งมี
น้ าหนักมาก ไม่สะดวกต่อการพกพาติดตัว แต่เงินกระดาษ
ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย จนกระทั่งในสมัยศตวรรษที่ 17 
สมัยพระเจ้าจักรพรรดิจีน และชนเผ่ามองโกล จึงได้มีการ
ผลิตเงินกระดาษขึ้นใช้แทนเงินโลหะได้ส าเร็จ  

ในสังคมโลกตะวันตก เงินกระดาษได้ถือก าเนิดจากใบ
รับฝากเงินของช่างทอง ในสมัยศตวรรษที่ 17 กล่าวคือ 
สมัยก่อน ประชาชนท่ีมีโลหะมีค่าและเงินเหรียญ มักจะมี
ปัญหาในการเก็บรักษา หรือน าติดตัวไปในท่ีต่างๆ ซึ่งไม่
สะดวกและปลอดภัย ดังนั้นผู้ที่มีโลหะมีค่าจ านวนมากจึง
น าไปฝากไว้กับพวกช่างทอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีฐานะดี เป็นที่
เช่ือถือของคนทั่วไปในสมัยนั้น ในการรับฝากเงิน ทอง 
เพชร พลอย และของมีค่าอื่นๆ นั้น พวกช่างทองจะออกใบ
รับฝากให้เจ้าของถือไว้แทน ใบรับฝากเงินของช่างทองนี้
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยการสลักหลัง จึงเป็นที่นิยมใน
หมู่พ่อค้ามาก ระยะต่อมาพวกช่างทองได้ออกใบรับฝาก
ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ฝากของมีค่าด้วยโดยคิดค่าบริการเล็กน้อย 
ในที่สุดพวกช่างทองจึงได้กลายมาเป็นนายธนาคาร และใบ
รับฝากเงินของช่างทองได้วิวัฒนาการเป็นเงินกระดาษที่
เรียกว่า “บัตรธนาคาร” ที่มีลักษณะเป็นเงินที่ใช้แทนเงินที่
มีค่าเต็มตัว กล่าวคือ เป็นใบรับฝากหรือใบสัญญาที่สามารถ
น ามาแลกเงินเหรียญโลหะที่มีค่าเต็มตัวได้เสมอ แต่ปัจจุบัน
สิทธิในการออกเงินกระดาษเป็นของรัฐบาลหรือธนาคาร
กลางเท่านั้น และเป็นเงินที่แลกโลหะคืนไม่ได้ คือ มี
ลักษณะเป็นเพียงธนบัตรที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย เท่านั้น  

4.  เงินเครดิต 
วิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของเงิน คือ เงินเครดิตซึ่งเกิดขึ้น

ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ระบบการธนาคารพัฒนาแล้ว 
เงินฝากในธนาคารสมัยใหม่ เช่น เงินฝากกระแสรายวัน เงิน
ฝากประจ า และเงินฝากออมทรัพย์ ถือว่าเป็นเงินเครดิต
ทั้งสิ้น เพียงแต่ระดับของความเป็นเงินของเงินฝากแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไปตามก าหนดเวลาของการฝากและถอน 
โดยทั่วไปเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสามารถสั่งจ่ายโอนกันโดย
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เช็ค เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ เป็นเงินเครดิตที่มี
สภาพคล่องเช่นเดียวกับเงินโลหะและเงินกระดาษ อย่างไรก็
ตามเงินฝากกระแสรายวันนี้ไม่ถือว่าเป็นเงินที่ช าระหนี้ไดต้าม
กฎหมาย เพราะเจ้าหนี้สามารถปฏิเสธการรับช าระหนี้ด้วย
เช็คได้ ในปัจจุบันเงินเครดิตนับวันจะมีความส าคัญกว่าเงิน
ชนิดอื่น โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
เพราะเมื่อการค้าอุตสาหกรรมขยายตัวกว้างขวาง  การซื้อ
ขายกระท ากันคราวละมากๆ การใช้เงินโลหะและเงินกระดาษ
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนย่อมไม่สะดวก ปลอดภัย และ
รวดเร็วเท่ากับเงินเครดิต 

แม้ว่า การวิวัฒนาการของเงินจะได้พิจารณามาเป็น
ล าดับขั้นดังกล่าว ในปัจจุบันเงินท่ีใช้ทั่วไปมีทั้งเงินโลหะ 
เงินกระดาษ และเงินเครดิต คือ ประกอบไปด้วยเหรียญ
กษาปณ์ ธนบัตร และฝากกระแสรายวัน นอกจากนี้เงิน
สินค้าก็ยังคงมีใช้อยู่เงินบ้างในบางโอกาส สถานที่ และ เวลา 

ในปัจจุบันอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนา
เงินตราขึ้นมาเพื่อใช้ในโลกไซเบอร์นั่นคือ Bitcoins 

Bitcoins เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบ
อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นเงินในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(cyberspace) เรียกเงินตราสกุลนี้ว่า bitcoin หรือมีช่ือเรียก
อื่นอีก เช่น virtual money หรือ cryptocurrency [4] (ยัง
ไม่มีการบัญญัติค าไทย) bitcoin คือ currency หรือเงินตรา
สกุลหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อของทางอินเทอร์เน็ต โดย
มีอัตราแลกเปลี่ยนของตัวมันเองกับ เงินตราสกุลอื่นๆ เช่น 1 
Bitcoin = 140 ดอลล่าร์สหรัฐ Bitcoin กลายเป็นเงินสกุล
หนึ่งในโลก ซึ่งมีประเทศที่ใช้เงินสกุล Bitcoin นี้อยู่คือ
ประเทศที่มีการซื้อของออนไลน์ ยังไม่มีธนาคารแห่งชาติ
หรือรัฐบาลใดเป็นผู้ผลิต bitcoins แต่มีปริมาณ bitcoins 
หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ประมาณ 11.75 
ล้าน bitcoins ในเดือนตุลาคม 2556  

วิวัฒนาการของเงินในประเทศไทย 
เงินตราที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อสินค้าและบริการ

ในประเทศไทย สันนิษฐานว่าได้เริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนในสมัย

สุโขทัย ซึ่งพอจะล าดับขั้นวิวัฒนาการเงินตราของไทยได้
เป็น 4 ระยะดังนี้ คือ 

1.  เงินตราสมัยก่อนสุโขทัย       
มีหลักฐานยืนยันว่า ประเทศไทยเริ่มใช้เงินมาตั้งแต่

สมัยอาณาจักรฟูนานเป็นเงินเหรียญแบน ด้านหนึ่งเป็น
รูปพระอาทิตย์ครึ่งวงกลมมีรัศมีโดยรอบ อีกด้านหนึ่งเป็น
รูปหอกพระนารายณ์ ต่อมาในสมัยอาณาจักรทวารวดี 
เงินตราที่ใช้เป็นเงินเหรียญแบนด้านหนึ่งจารึกค าว่า 
“ศรีทราวดีศวรบุณยะ” ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปตราต่างๆ 
กันเช่น ตราสิงห์ ตราแพะ ตราแม่โคกับลูก และตราหม้อ
น้ า เป็นต้น ส่วนเงินตราในสมัยอาณาจักรลพบุรี เป็น
เหรียญเงินด้านหนึ่งจารึกค าว่า “ลว” อีกด้านหนึ่งจารึก
ค าว่า “ปุระ” ซึ่งแปรว่าเมืองลพบุรี 

2. เงินตราสมัยสุโขทัย 
สมัยสุโขทัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ สมัยล้านนา ล้าน

ช้าง และสุโขทัย โดยเงินตราที่ใช้ในสมัยล้านนา เรียกว่า 
“เงินเจียง” หรือ “เงินขาคีม” มีลักษณะ คล้ายรูปเกือกม้า 
2 วงปลายต่อกัน ตรงกลางท าเป็นกิ่งเพื่อให้หักออกจากกัน
ได้ง่ายเมื่อจะแบ่งใช้ ลา้นช้าง เงินตราที่พบมี 4 ชนิด คือ เงิน
ฮาง เงินตู้ เงินฮ้อย และเงินลาด โดยเงินฮางและเงินตู้ท า
ด้วยโลหะเงินเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนเงินฮ้อยท าด้วย
โลหะเงินผสมทองแดง และทองเหลือง ส าหรับเงินลาดท า
ด้วยโลหะทองแดงผสมทองเหลือง ในสมัยสุโขทัยมี 3 ชนิด 
คือ 1) เงินเบี้ย ท าด้วยเปลือกหอยต่างประเทศ 2) เงินพด
ด้วง ท าด้วยโลหะมีลักษณะเป็นวงกลม งอเข้าหากันคล้ายตัว
ด้วง มีตราประทับเป็นรูปช้างและรูปหอยสังข์ และ 3) เงิน
ชุบมีลักษณะเหมือนเงินพดด้วงแต่ท าด้วยตะกั่วผสมดีบุก มี
ตราประทับเป็นรูปช้างและราชวัติ 

3. เงินตราสมัยกรุงศรีอยุธยา 
สมัยกรุงศรีอยุธยา เงินตราที่ออกมาใช้มี 3 ชนิด คือ 

เงินเบี้ย เงินพดด้วง และเงินประกบั 
เงินเบี้ยที่ใช้สมัยนั้น ได้แก่ เบี้ยจั่น เบี้ยแก้ เบี้ยนาง เบี้ย

หมู เบี้ยบัว และเบี้ยตุ้ม ซึ่งท าด้วยเปลือกหอยที่หายากจาก
ต่างประเทศ ราคาของเบี้ยไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอนขึ้นอยู่กับ
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ปริมาณของเบี้ยในตลาด ถ้ามีเบี้ยหมุนเวียนในท้องตลาด
จ านวนมาก ราคาเบี้ยจะต่ า แต่ถ้ามีเบี้ยน้อย ราคาเบี้ยจะสูง 

เงินพดด้วง มีลักษณะเช่นเดียวกับเงินพดด้วงที่ใช้ใน
สมัยสุโขทัยทุกประการแต่ตราที่ประทับได้แก่ ตรา
ธรรมจักร ตราสมอ และตราหางหงษ์ เงินพดด้วงมี 4 
ชนิด คือ 1 บาท 1 มายน (2 สลึง) 1 สลึง และ 1 เฟื้อง 

เงินประกับ เป็นเงินท่ีใช้แทนเงินเบี้ยในยามขาดแคลน 
ท าด้วยดินเผาขนาดต่างๆ ตีตราเป็นรูป ดอกบัว ตรากินรี 
ตรากระต่าย และตราราชสีห์ 

4.  เงินตราสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
เงินตราที่ออกใช้ในสมัยกรุงธนบุรี  และกรุงสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ มี 3 ชนิด คือ เงินพดด้วง เงินเหรียญ เงินธนบัตร 
เงินพดด้วง นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรี

อยุธยา สมัยกรุงธนบุรี มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนกลาง เงินตราที่ใช้ยังคงเป็นเงินพดด้วงอย่างเดิม 
เพียงแต่เปลี่ยนตราประทับให้แตกต่างกันออกไปเป็นตรา
ประจ าราชกาล เงินพดด้วงได้ใช้เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 
2447 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงประกาศเลิกใช้ 

เงินเหรียญ  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  ประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างประเทศ เงินพดด้วงที่ผลิตขึ้นใช้
หมุนเวียนอยู่ในประเทศจึงไม่เพียงพอกับการค้าขาย และ
ความต้องการของพ่อค้าชาวต่างประเทศ รัชกาลที่ 4 จึง
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงกษาปณ์ขึ้นมาเพื่อผลิตเงิน
เหรียญออกใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2403 เรียกว่า “เงิน
แป” เป็นเงินเหรียญลักษณะกลมแบนด้านหน้าเป็นตรา
มงกุฏ ด้านหลังเป็นตราจักร และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2405 -
2408 รัชกาลที่ 4 โปรดให้น าเอาดีบุกมาท าเหรียญ
เรียกว่า “เงินกะแปะ” ผลิตเหรียญทองค า เรียกว่า “ทอง
แปะ” และให้ท าเหรียญทองแดง เงินเหรียญที่ผลิตขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ดังกล่าว ได้ใช้เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการ
ผลิตเหรียญทองแดงขึ้นใช้ 3 ขนาด คือ เสี้ยว อัฐ และ
โสฬส และเหรียญเงิน 3 ขนาด คือ เหรียญบาท เหรียญ

สลึง และเหรียญเฟื้อง ในปี พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127) 
ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบบเงินตราช่ัง ต าลึง บาท สลึง 
เฟื้อง เสี้ยว อัฐ และโสฬส มาเป็นระบบ บาท สตางค์ 
โดยก าหนดให้ 100 สตางค์ เป็น 1 บาท และได้เริ่มผลิต
เหรียญกษาปณ์ท าด้วยทองขาวและทองแดง หลังจากนั้น
ได้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ โดยใช้เงินและทองแดงใน
ลักษณะและขนาดต่างๆ อีกหลายชนิด จนกระทั่งในสมัย
ปัจจุบัน เหรียญกษาปณ์ มี ราคา 25 สตางค์ 50 สตางค์ 
1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท 

เงินธนบัตร เงินกระดาษในประเทศไทยเริ่มผลิตขึ้นใช้ครั้ง
แรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ
เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติและเปิดเสรีทางการค้า ใน 
พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวจึงโปรดให้
จัดท าเงินกระดาษชนิดแรกขึ้นใช้ในระบบเงินตราของประเทศ 
เรียกว่า หมาย เป็นกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลาย
ด้วยหมึกสีด า ประทับตราพระราชสัญลักษณ์ประจ าพระ
ราชวงศ์จักรีรูปพระแสงจักร และพระราชลัญจกรประจ า
พระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ด้วยสีแดงชาด เพื่อป้องกัน
การปลอมแปลง แต่ไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามพระ
ราชประสงค์ ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2415 - 2416 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดปัญหา
เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาต่ าซึ่งเป็นเงินปลีกขาดแคลน ใน 
พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
โปรดให้จัดท าเงินกระดาษชนิดราคาต่ าเรียกว่า  อัฐ
กระดาษ ให้ราษฎรได้ใช้จ่ายแทนเงินเหรียญที่ขาดแคลน แต่
อัฐกระดาษก็ไม่เป็นที่นิยมใช้เช่นเดียวกับหมาย เงินกระดาษ
ชนิ ดต่ อมา คื อ  บัตรธนาคาร  ซึ่ งธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศสามธนาคารที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย 
ได้แก่ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ธนาคารชาร์เตอร์แห่ง
อินเดีย ออสเตรเลีย และจีน และธนาคารแห่งอินโดจีน ได้
ขออนุญาตน าบัตรธนาคารออกใช้ เมื่อพ.ศ. 2432, 2441, 
และ 2442 ตามล าดับ บัตรธนาคาร มีลักษณะเป็นตั๋วสัญญา
ใช้เงินชนิดหนึ่งที่ใช้อ านวยความสะดวกในการช าระหนี้
ระหว่างธนาคารกับลูกค้า รัฐบาลในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็น
ว่าบัตรธนาคารที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศออกใช้
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อยู่ในขณะนั้น มีลักษณะคล้ายกับเงินตราที่รัฐบาลควรจัดท า
เสียเอง ในพ.ศ. 2433 จึงได้ เตรียมการออกตั๋วเงินของ
กระทรวงพระคลั งมหาสมบัติ  เรียกว่า  เงินกระดาษ
หลวง แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของทางการในการบริหาร 
จึงมิได้น าเงินกระดาษหลวงออกใช้ จนปี พ.ศ. 2445  มีพระ
บรมราชโองการให้ตรา พระราชบัญญัติธนบัตรสยาม รัตนโก
สินทรศก 121 ขึ้นเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2445 และ
โปรดให้จัดตั้ง กรมธนบัตร ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ เพื่อท าหน้าที่ออกธนบัตรและรับจ่ายเงินขึ้นธนบัตร 
และเปิดให้ประชาชนน าเงินตราโลหะมาแลกเปลี่ยนเป็น
ธนบัตรตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2445  นับว่าธนบัตร
ได้เข้ามามีบทบาทในระบบการเงินของไทยอย่างจริงจังนับ
แต่นั้นมา ต่อมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 
2471  ซึ่งก าหนดให้เงินตราของประเทศประกอบด้วย
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนให้ธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์เป็นเงินที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย จึงเป็นการ
เปลี่ยนลักษณะของธนบัตรจากตั๋วสัญญาใช้เงินมาเป็น
เงินตราอย่างสมบูรณ์  ในสมัยรัชกาลที่ 8 การผลิตธนบัตร
ไทยส่วนใหญ่พิมพ์มาจากบริษัท โทมัส เดอ ลารู ประเทศ
อังกฤษ ตลอดมา จนกระทั่งรัฐบาลได้จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร
ขึ้นเองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 ธนบัตรไทยจึงได้พิมพ์
จากโรงพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเปลี่ยนระบบ
และขนาดให้แตกต่างกันไปจากแบบที่ เคยสั่งพิมพ์จาก
ต่างประเทศ ปัจจุบันธนบัตรไทยมี 5 ขนาด คือ ใบละ 20 
บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ1,000 บาท 

หน้าที่ของเงิน 
หน้าที่ของเงิน จากค านิยามของเงิน ท าให้ ทราบว่า

เงินท าหน้าท่ีส าคัญ คือ การเป็นเครื่องวัดมูลค่า และเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเงิน 
นอกจากนั้นเงินยังท าหน้าที่อื่นๆ รองลงไปซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งพอจะแบ่งหน้าที่ที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจของเงินได้ 4 ประการ ดังนี้ 

1.เงินเป็นเคร่ืองวัดมูลค่า 

หน้าที่ประการแรกของเงินคือ เป็นเครื่องวัดมูลค่า หรือ
หน่วยวัดมูลค่าและยังอาจเรียกได้ว่า เงินเป็นมาตรฐานของ
มูลค่า หรือเป็นหน่วยทางบัญชี ซึ่งไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร
ก็ตาม ความหมายของหน้าที่นี้คือ เงินเป็นหน่วยกลางใน
การวัดมูลค่าของสินค้าและบริการทุกชนิด เงินเป็น
มาตรฐานที่ใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการซึ่งท าให้
สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าและบริการทุกชนิดได้
โดยสะดวก โดยจะวัดมูลค่าของสินค้าและบริการออกมา
เป็นหน่วยของเงิน นอกจากนี้เงินยังเป็นหน่วยแสดงมูลค่า
ทางบัญชีได้ด้วย จึงสะดวกแก่การที่จะหักลบหรือบวก
มูลค่าเหล่านั้นเข้าด้วยกัน 

2. เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่เด่นชัดของเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่

ยอมรับกันมานานในสังคม การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนนี้ท าให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า เพราะการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นไปได้สะดวกและ
คล่องตัว การค้าขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม 
เงินจะท าหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อเป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่า
เป็นสิ่งทีม่ีอ านาจซื้อ มีเสถียรภาพ และมูลค่าคงท่ี 

3. เงินเป็นเคร่ืองรักษามูลค่า 
การท าหน้าที่เป็นเครื่องรักษามูลค่า หมายถึง การที่เงิน

ถูกถือเอาไว้เป็นสิ่งส ารองของการแสดงอ านาจซื้อ ระหว่าง
การรอรับช าระหนี้ และการใช้ช าระหนี้ สิ่งของหรือเงินที่ท า
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก็ท าหน้าที่เป็นเครื่อง
รักษามูลค่าโดยปริยาย ทั้งนี้เพราะประชาชนสามารถที่จะเก็บ
เหรียญ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวันเอาไว้ในระหว่าง
การรอพักหรือเก็บไว้ระหว่างรอการใช้จ่ายและช าระหนี้  

4.  เงินเป็นมาตรฐานการช าระหนี้ในภายหน้า 
เมื่อเงินท าหน้าที่เป็นเครื่องรักษามูลค่า และเป็น

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทุกชนิดได้ 
การช าระหนี้ด้วยเงินจึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปดว้ย นับเป็น
หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเงิน ระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันนี้มีการขยายตัวทางการค้า การติดต่อค้าขายท้ังใน
และต่างประเทศ การช าระหนี้ด้วยเงินจึงอ านวยความ
สะดวกแก่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ท าให้การค้าสะดวกและ
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รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ระบบเครดิตขยายตัว
เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย เงินจะท าหน้าที่เป็นมาตรฐานการ
ช าระหนี้ในภายหน้าได้ดีก็ต่อเมื่อเงินมีเสถียรภาพ  

คุณลักษณะของเงิน 
จากการศึกษาหน้าที่ของเงิน แสดงให้เห็นว่า อาจน า

สิ่งของมาท าเป็นเงินได้ ถ้าสิ่งนั้นสามารถใช้เป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยน และมีมูลค่าคงที่เพื่อจะใช้วัดมูลค่าของ
สิ่งของและใช้เป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ แต่สิ่งเหล่านี้จะ
ท าหน้าที่เป็นเงินได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของของ
สิ่งนั้น ในอดีตสิ่งมนุษย์น ามาใช้เป็นเงินจะมีค่าในตัวของมัน
เองที่จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น ใบชา สามารถใช้
บ าบัดความต้องการของร่างกายได้ แต่สิ่งของบางอย่างที่ใช้
ท าเงินก็มีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเงิน เพราะ
ขาดคุณสมบัติที่ดีของเงิน ดังนั้น สิ่งเหมาะสมจะน ามาใช้
เป็นเงินควรมีคุณสมบัติสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. การเป็นที่ยอมรับ 
คุณลักษณะประการแรกของเงินก็คือ  เงินนั้นจะต้อง

เป็นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไปในสังคมว่าเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ถ้าขาดการยอมรับแล้ว สิ่ง
นั้นจะเป็นเงินไม่ได้ ในปัจจุบัน เงินฝากกระแสรายวันเป็น
เงิน เพราะทุกคนในสังคมยอมรับว่าเงินฝากกระแส
รายวัน ซึ่งสามารถสั่งจ่ายซื้อสินค้าโดยการเขียนเช็ค เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเอง 

2. การมีความคงทนถาวร 
สิ่งที่น ามาใช้เป็นเงินที่ดีควรจะมีความคงทนถาวร 

พอสมควร เพื่อเวลาที่ใช้เป็นประจ า จะได้ไม่ช ารุดเสียหายได้
ง่าย หากสิ่งที่น ามาใช้ท าเป็นเงินนั้นเน่าเปื่อยได้ง่าย มูลค่าก็
จะหมดไป คนก็ไม่ยอมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

3. การเป็นของท่ีขนย้ายได้ง่าย 
เงินที่ดีจะต้องออกแบบและท าให้สะดวกสบายที่จะ

น าไปใช้ในที่ต่างๆ คือ มีขนาดไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไป 
ท าด้วยวัสดุที่มีน้ าหนักเบา ท าให้พกติดตัวได้สะดวก เงิน
เหรียญกษาปณ์จึงมีลักษณะกลมแบน ท าให้พกติดตัวได้
สะดวกเหมาะสมส าหรับใช้เป็นเงินปลีกเพื่อใช้จ่ายจ านวน
เล็กน้อย แต่ถ้าจะใช้จ่ายคราวละมากๆ เงินธนบัตรจะมี

ความเหมาะสมมากกว่า เพราะท าจากกระดาษน้ าหนัก
เบา สามารถพกติดตัวได้เป็นจ านวนมาก และในกรณีที่
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสดจ านวนมาก ก็สามารถใช้เช็ค
ช าระหนี้แทนธนบัตรได้ 

4. การเป็นของท่ีดูออกง่าย 
เป็นสิ่งที่เห็นก็จ าได้และรู้ทันทีว่าเป็นเงินดี หรือเงิน

ปลอม ฉะนั้นในการผลิตเหรียญกษาปณ์หรือธนบัตร จึง
ต้องพยายามออกแบบให้ลอกเลียนได้ยาก แต่ง่ายต่อการ
จดจ า นอกจากนั้นต้องพยายามให้มีการปลอมแปลงเงิน
ให้น้อยท่ีสุด 

 

5. การมีเสถียรภาพ 
ลักษณะของเงินที่ดีจะต้องมีค่าค่อนข้างคงที่ ถ้าค่า

ของเงินมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะท าให้คนเสื่อม
คลายความเช่ือถือ และไม่ยอมรับเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนอีกต่อไป คนจะเลิกเก็บเงินและหันไปเก็บ
หลักทรัพย์อย่างอื่นแทน 

6. การมีค่าเท่ากัน 
เงินชนิดเดียวกัน ย่อมมีมูลค่าเท่ากันและมีอ านาจซื้อ

เท่ากันเสมอ เงินหน่วยเดียวกันถ้าท าจากกระดาษก็ต้องเป็น
กระดาษอย่างเดียวกัน หรือถ้าเป็นเงินเหรียญโลหะก็ควรมี
ส่วนผสมของโลหะเหมือนกันทุกเหรียญ เพื่อให้เงินมีมูลค่า
คงที่ ถ้าเมื่อใดที่ค่าของเงินเหรียญแต่ละอันไม่เท่ากัน เงินที่มี
ค่าทางวัตถุสูงกว่าจะหายไปจากการหมุนเวียนเหลือแต่เงินที่
มีมูลค่าทางวัตถุต่ ากว่า ซึ่งเป็นไปตามกฏของเกรแชม 
(Gresham’s law) ท่ีว่า “เงินเลวไล่เงินดี” 

7. การแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ 
เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายกันมีมูลค่าต่างกัน ดังนั้นเงินที่ดี

จึงควรมีลักษณะที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ โดยให้มี
มูลค่าต่างกันเพื่อสะดวกต่อการช าระค่าสินค้าและบริการ 

8. การเป็นของท่ีหายาก 
สิ่งของที่หาได้ง่าย มักจะมีมูลค่าต่ าและไม่เป็นที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไปที่จะน ามาใช้เป็นเงิน เช่น กรวด หรือทรายมีอยู่
มาก คนจึงไม่นิยมน ามาใช้เป็นเงิน ผิดกับสิ่งที่หาได้ยาก เช่น 
โลหะเงินหรือทอง ซึ่งเป็นของที่หายากจึงมีมูลค่าในตัวสูง 
เมื่อมีมูลค่าสูงจึงเหมาะที่จะน ามาใช้เป็นเงิน 
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ความส าคัญของเงิน 
เงินเป็นสิ่งส าคัญมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของ

มนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม เพราะ
เงินท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จึงช่วย
อ านวยความสะดวกทั้งในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้า การช าระหนี้ การสะสมทรัพย์สิน ฯลฯ ซึ่งพอจะ
สรุปความส าคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในด้าน
ต่างๆได้ดังนี้ [5] 

1.  ความส าคัญในด้านการผลิต  
ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างก็แสวงหาเงินมาลงทุนใน

การประกอบการผลิต หรือท าการค้าโดยหวังผลตอบแทน
ในด้ านก าไรที่ เป็นตัว เ งินเป็นส าคัญ ในระยะใดที่
ผู้ประกอบการคาดว่า จะได้รับก าไรสูงก็จะมีการลงทุน
มาก เช่น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือในระหว่าง
เวลาเศรษฐกิจรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 20 จะเห็นได้ว่ามี
ผู้ประกอบการทั้งหลายได้หาเงินมาลงทุนตั้งโรงงานและ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประกอบการผลิตเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว เพราะอยู่ในระยะที่ผู้ประกอบการสามารถ
แสวงหาผลก าไรได้โดยง่าย การใช้จ่ายลงทุนจะก่อให้เกิด
ผลดีต่อสังคม ช่วยให้ผู้อุปโภคบริโภคได้รับสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แทนท่ีจะต้องผลิตตามที่ผู้ใด
ผู้หนึ่งต้องการและสั่งท าโดยเฉพาะ 

2.  ความส าคัญในด้านการแลกเปลี่ยนและการ
อุปโภคบริโภค 

เนื่องจากเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนในสังคม เงินจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้สินค้า
จากแหล่งผลิตไปสู่มือผู้อุปโภคบริโภคเร็วยิ่งขึ้น เพราะ
ตามปกติผู้บริโภคจะได้รับผลตอบแทนจากการเป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิต เป็นเงินตราในรูปของ ค่าจ้าง ค่า
เช่า ดอกเบี้ย และก าไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้
จ่ายเงินรายได้ไปแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมาบ าบัด
ความต้องการได้กว้างขวางกว่าการแลกเปลี่ยนระหว่าง
สิ่งของต่อสิ่งของ ในระบบที่ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนจะช่วยให้ระบบการแลกเปลี่ยนสม่ าเสมอ 

ชุมชนและสังคมมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น เพราะ
ช่วยให้มีการผลิตสินค้าสู่มือผู้บริโภคสูงขึ้น 

3.  ความส าคัญในสังคม 
ผู้ใดปรารถนาจะได้มาซึ่งทรัพย์สิน ความมั่นคง ความ

บันเทิง จะมีฐานะดีหรือแม้แต่จะแสวงหาอ านาจก็ตาม ก็ต้อง
อาศัยเงินเป็นประการส าคัญเพราะเงินสามารถซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ทุกชนิด เงินตราจะเป็น
หลักประกันท่ีมั่นคงในระบบการแลกเปลี่ยน แต่ละคนจึง
เลือกท างานแต่เฉพาะที่ตนเองมีความช านาญ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
เงินตราไปใช้จ่าย การแบ่งงานกันท า เช่นนี้เป็นลักษณะของ
สังคมยุคปัจจุบันซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การค้า และความ
เป็นอยู่ของสังคมดีขึ้น 

4.  ความส าคัญในระบบเศรษฐกิจ 
เงินมีความส าคัญในระบบเศรษฐกิจทุกระบบทั้งระบบทุน

นิยม สังคมนิยม หรือระบบคอมมิวนิสต์ ในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม การผลิตเป็นเรื่องของเอกชนที่จะด าเนินการกัน
ได้โดยเสรี ระบบราคาเป็นเครื่องช้ีให้ผู้ประกอบการตัดสินใจ
ได้ว่าควรจะผลิตอะไร และเป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด ถ้า
ราคาในตลาดของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งสูงขึ้นก็จะมีการผลิต
สินค้าชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการมองเห็นก าไร
ในการผลิต ตรงข้ามถ้าราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง 
ผู้ประกอบการก็จะลดการผลิต ดังนั้นเงินจึงมีความส าคัญใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส าหรับในระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน การ
จ่ายค่าจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือ
คอมมิวนิสต์ก็จ่ายเป็นเงิน และประชาชนก็เอาเงินไปซื้อ
สินค้าและบริการเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
จะต่างกันก็ตรงที่รัฐบาลของประเทศคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้ตั้ง
ราคาสินค้าและบริการเอง 

สรุป 
เงินคืออะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคมขณะนั้น ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องใช้
วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ใช้ช าระหนี้และช าระราคา 
ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้ตกลงกัน ในสมัยโบราณใช้การ
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แลกเปลี่ยนของต่อของโดยตรง ต่อมาก็ใช้สิ่งของที่มีค่า
เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและพัฒนามาเป็นโลหะและ
กระดาษ จนเป็นเงินเครดิตในปัจจุบัน ส าหรับประเทศ
ไทยก็มีวิวัฒนาการทางด้านการเงินมาโดยล าดับตั้งแต่
สมัยอาณาจักรฟูนาน สมัยทวาราวดี อาณาจักรลพบุรี 
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เงิน
ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัด
มูลค่า เป็นเครื่องรักษามูลค่าและเป็นมาตรฐานในการ
ช าระหนี้ในภายหน้า ท้ังนี้เงินจะมีคุณลักษณะที่ดีต้องเป็น
ที่ยอมรับ มีความคงทนถาวร ขนย้ายได้ง่าย ดูออกง่าย มี
ค่าคงท่ี มีค่าเท่ากัน แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ และเป็นของที่
หายาก โดยค่าของเงินหมายถึง อ านาจซื้อของเงินแต่ละ
หน่วย ที่สามารถแบ่งได้เป็นค่าเงินภายในและค่าเงิน
ภายนอก ทั้งนี้เ งินเป็นสิ่งส าคัญในด้านการผลิต การ
แลกเปลี่ยน การอุปโภคบริโภค เงินตราเป็นหลักประกันท่ี
มั่นคงในระบบแลกเปลี่ยน จึงมีความส าคัญในสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจ 
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ภาพอดีตของการติดต่อ การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมองเรือ่งผลประโยชน์และการสรา้งความมั่นคงแก่อาณาจักรเปน็
ส าคัญ ภาพสะท้อนของการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจะกลายเป็นประสบการณ์ในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ภายใต้บริบทสมัยใหม่ที่ใหค้วามส าคญักับการสรา้งความเป็นหนึ่งเดียวกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ค าส าคัญ: อยุธยากับอาเซียน, การด าเนินความสัมพันธ,์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

Abstract 
 Southeast Asia, the region that global community is keep an eye on, by location, a number of people and 
natural resource turn to cooperation and set up "Association of Southeast Asian Nations". Which was formed on 8 
August 1967. Its aims include accelerating economic growth, social progress, sociocultural evaluation among its 
members. However, reviewed in Ayutthaya period, commercial activities among nations, in the political action like to 
herd people and migrated to respect under the royal protection. Such incidents were prompted to establishing 
settlement. The Ayutthaya royal court agreed to guarantee religious freedom and took the foreign's potential to 
served the country. The relationship among kingdom in Southeast Asia isn't a new topic but its continued in long time 
ago. By turn one's back on Ayutthaya period, is the reflection of contact, relationship between nation to nation base 
on profit and protection regional peace and stability. The reflection of relationship among kingdoms in Ayutthaya 
period is the lesson for continued relational among new situation, combined to be one in the Southeast Asia. 
Keywords: Ayutthaya and ASEAN, The reflection of relationship, Southeast Asia 
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บทน า 
ปัจจุบันสาธารณชนชาวไทยได้ให้ความสนใจกับ 

“อาเซียน” ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมใจกัน
ประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของการรวมตัวของชาติ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดการ
กระตุ้นเตือนว่าการรวมตัวดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน
ภาพรวมของภูมิภาค โดยประชาคมอาเซียนจะมีผลโดย
สมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั่นหมายความว่า 
การรวมตัวของประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย ทั ้งในเรื ่องการด าเนินชีว ิต การ
ประกอบอาช ีพ ความมั ่นคงปลอดภ ัยในช ีว ิตและ
ทร ัพย ์ส ิน อย่างไรก ็ตาม การด าเน ินความสัมพันธ์
ระหว่างอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นมา
นานแล้ว ดังเช่น ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการติดต่อท า
การค้าระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ลาว มอญ พม่า กัมพูชา 
เวียดนาม และอาณาจักรในคาบสมุทรและกลุ ่มเกาะ 
บางช่วงเวลายังมีเกิดการแสวงหาความร่วมมือทาง
การเมืองระหว่างกันเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่อาณาจักร 
นอกเหนือจากการส่งผ่านวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
รูปแบบทางศิลปะระหว่างกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาบริบทในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
อาณาจักรสมัยกรุงศรีอยุธยากับปัจจุบัน มีเงื ่อนไขที่
แตกต่าง ปัจจ ุบ ันการด าเน ินความสัมพันธ ์ระหว่าง
ประเทศอยู่ภายใต้เง่ือนไขเส้นแบ่งเขตแดน และสัญชาติ
มาก ากับ แต่ในอดีตนั้นยังไม่มีการก าหนดเขตแดน การ
เด ินทางเข ้ามาต ิดต ่อท าการค ้าอยู ่ภายใต ้เ งื ่อนไข
ผลประโยชน์ทางการค้าของอาณาจักร หรือ แม้แต่การ
อพยพเข้ามาตั ้งถิ ่นฐานยังกรุงศรีอยุธยาเกิดจากการ
กวาดต้อนจากการท าสงคราม และการขอพึ่งพระบรม
โพธิ์สมภารอันเกิดจากความยากแค้น ภัยทางการเมือง 
หรือแม้แต่การเปลี่ยนศาสนา แต่โดยภาพรวมการติดต่อ
ท าการค้าระหว่างกันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และยัง
ส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างกันมาจนถึงปัจจุบันในฐานะ
เพื่อนบ้านที่เกื้อหนุนกัน การย้อนภาพความทรงจ าใน

การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่เก่าก่อน จะส่งผล
ต่อการท าความเข้าใจการประสานความร่วมมือระหว่าง
กันจากอดีตมาสู่ความร่วมมือในบริบทสมัยใหม่ได้ 

1.  ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ยวกับอา เซี ยนและ
ประชาคมอาเซียน  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เป็น
ดินแดนหนึ ่งในภูมิภาคเอเชีย มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาอันยาวนานและยังเป็นที ่จ ับตามองทางด้าน
เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ก า ร เ ม ือ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม โ ล ก 
ประกอบด ้วย ด ินแดน 2 ส ่วน ค ือ  ภาคพื ้นทว ีป 
(Mainland) ประกอบด้วยประเทศไทย ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา และพม่า และภาคพื ้นสมุทรและกลุ ่มเกาะ 
(Maritime) ประกอบด้วยประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร 
บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเต  เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนระหว่างอารยธรรมหลัก
ของโลก คือ อารยธรรมอินเดียและจีน อันส่งผลต่อ
ศาสนา ความเช่ือ และพัฒนาการจากรัฐโบราณมาสู่รัฐ
จารีตอันมั ่นคง ในขณะเดียวกันยังเป็นจุดรับและส่ง
สินค้าจากโลกตะวันตกสู่ตะวันออก 

ส าหรับการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ให้เป็นองค์กรระหว่างประเทศ เป็นความริ เริ่มโดย
ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้ง 
“สมาคมอาสา (Association of Southeast Asia)” เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2504 เพื่อความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปราศจากการแทรกแซง
จากมหาอ านาจภายนอก น าไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนข้ึน 

ในระยะแรก การแสวงหาความร ่วมมือจาก 3 
ประเทศ ได้หยุดชะงักลงเนื ่องจากความผันผวนทาง
การเมืองของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื่อมี
การฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศโดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีการลง
นามใน “ปฏ ิญญากร ุง เทพ (The Bangkok 
Declaration)” ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ อัน
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ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศทั้ง 5 ประเทศ ได้ร่วมลง
นาม ก ่อ ให ้เ ก ิด  “สมาคมประชาชาต ิแห ่ง เอ เช ีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia 
Nation : ASEAN)” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วัง
สราญรมย์ การลงนามดังกล่าวเพื่อจัดตั้งสมาคมความ
ร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
สมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงใน
พื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศสมาชิกอย่างสันติในระดับภูมิภาค [1] อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาประเด็นทางการค้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคโลก มีแนวโน้มในการกีดกันทางการค้าอย่าง
รุนแรง การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางการค้า การขยายความ
ร่วมมือทางการค้า อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักที่
ก าหนดไว ้ในปฏ ิญญาอาเซ ียน (The ASEAN 
Declaration) ในการส่งเสร ิมความเจริญเต ิบโตทาง
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม และ
ความร ่วมม ือขององค ์กรระดับภ ูม ิภาคและองค ์กร
ระหว่างประเทศ [2] 

การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกระยะแรกมี 5 
ประเทศ จากนั้น 8 มกราคม 2528 บรูไนดารุสซาลามเขา้
มาเป็นสมาชิก ตามมาด้วยสมาชิกอีก 4 ประเทศ ปัจจุบัน
การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้
ยอมรับหลักการพื้นฐานตาม “กฏบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter)” อันเป็นธรรมนูญที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบ
ร่วมกัน สอดรับกับหลักการพื้นฐานของความร่วมมือ 
สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity Cooperation in 
Southeast Asia : TAC) ซึ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกเคารพ
ในเอกราช อธิปไตย ปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมืองหรือกิจการภายในประเทศ หากแม้เกิดข้อพิพาท
ให้ระงับข้อพิพาทด้วยสันติ [3]  

กฎบัตรอาเซียนท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎเกณฑ์ 
มีกฎหมายรองรับ กฎบัตรอาเซียนต้องการสร้างประชาคม
อาเซียนที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ [4] (1) 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Politic-Security Community : APSC) (2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) (3) ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community : ASCC)  

เมื่อพิจารณา 3 เสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน เสา
หลักที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตประชาชนมากที่สุด คือ 
เสาหลักท่ีว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเกี่ยวพัน
กับการค้า การลงทุน การสร้างตลาดร่วม การเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรี ถือเป็นประเด็นที่สัมพันธ์กับการ
ประกอบอาชีพของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งในสมัยกรุง
ศรีอยุธยานั้น เศรษฐกิจการค้าเป็นเรื่องที่อาณาจักรให้
ความส าคัญเช่นเดียวกัน มีการค้าขายกับอาณาจักร
ใกล้ เคียง กรุงศรีอยุธยายังมีศักยภาพในการดึงเอา
ทรัพยากรทั้งจากอาณาจักรในภาคพื้นทวีปและภาคพื้น
สมุทร จนสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่
รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

 
2. อยุธยากับอาเซียน : ภาพสะท้อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อย่างที่ทราบกันเบื้องต้นว่า สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการลงนามอย่างเป็นทางการ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธ ารงสันติภาพและความ
มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรวมตัวอย่าง
เป็นระบบภายใต้เง่ือนไขความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ แต่
เมื่อมองย้อนไปยังบริบทสมัยอยุธยานั้น สามารถอธิบาย
หรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภายใต้รูปแบบการด าเนินความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 
2.1 ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง 

เมื่อกล่าวถึงการเมืองหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงในอดีต ไม่อาจปฏิเสธการท าสงครามระหว่าง
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อาณาจักร กรุงศรีอยุธยาได้ด าเนินความสัมพันธ์ทาง
การเมืองกับอาณาจักรใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งบรรดาหัว
เมืองทั้งหลายในลักษณะการขยายอ านาจทางการเมือง
เพื่อครอบครองทรัพยากรในดินแดนภาคพื้นทวีปและ
ภาคพื้นสมุทร ดังจะเห็นว่า ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถมีหัวเมืองประเทศราชที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้
ทอง 20 เมือง หัวเมืองเจ้าพระยามหานคร 8 เมือง ถือน้ า
พระพิพัทสัจจา [5]  

การครอบครองหัวเมืองประเทศราชแสดงถึง
ศักยภาพในการขยายอ านาจ กล่าวคือ การส่งบรรณาการ
แก่เจ้าประเทศราชถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการยอมรับ
อ านาจ อีกประการหนึ่ง การครอบครองไม่จ าเป็นจะต้อง
ท าสงครามเสมอไป หากหัวเมืองประเทศราชต้องการ
อ่อนน้อมเพื่อขอความคุ้มครองทางการเมืองและสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้า ประเทศราชต้องส่งบรรณาการตาม
เวลาก าหนดเพื่อแสดงถึงความภักดี  ส่วนหัวเมือง
เจ้าพระยามหานครยังต้องร่วมถือน้ าพระพิพัทสัจจาเพื่อ
แสดงถึงความภักดีว่าจะไม่คิดคดทุรยศในภายภาคหน้า 

ส าหรับการขยายอ านาจทางการเมืองในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ยังมีแนวคิดจักรวรรดิราชหรือจักรพรรดิราชเข้ามา
เกี่ยวข้อง กษัตริย์ผู้กลายเป็นต้นแบบที่เด่นชัดที่สุด คือ 
พระเจ้าบุเรงนองแห่งราชวงศ์ตองอู ด้วยกระราชกรณียกิจ
อย่างจักรวรรดิราช อันหมายถึง “พระราชาผู้เป็นใหญ่เหนือ
อาณาจักรต่างๆ” [6] การขยายพระราชอ านาจยังมี
นัยส าคัญเพื่อครอบครองทรัพยากรทางเศรษฐกิจบริเวณ
ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามลุ่มแม่น้ าส าคัญ คือ 
แม่น้ าอิรวดี แม่น้ าสาละวิน แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าโขง 

ในการขยายพระราชอ านาจของพระเจ้าบุเรงนอง 
ทรงยึดเมืองเชียงใหม่ได้ ใน พ.ศ. 2101 ครั้งนั้นได้สร้าง
ความหวั่นวิตกแก่กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิน่าจะคาดการณ์ถึงภัยจากพม่าจึงผูกมิตร
กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ลาวก็คงจะกังวลว่า
พม่าอาจเลยไปรุกรานถึงลาว ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จมา
ท าสัญญาเป็นพันธมิตรกัน เพื่อไม่ต้องเป็นกังวลในการท า
ศึกกับพม่า ดังปรากฏ จารึกพระธาตุศรีสองรัก (อ าเภอ

ด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. 2103) ถือเป็นสัญญาทางพระ
ราชไมตรีระหว่างกันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัต
นาคนหุต เป็นตัวอย่างการสร้างความร่วมมือเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองในอดีต  

ในอดีตราชส านักต่างๆ ได้เปิดรับและสนับสนุนให้
ชาวต่างชาติเข้ามาท าการค้าอาวุธ ดังเช่น โปรตุเกสได้น า
อาวุธยุทโธปกรณ์มาขายแก่กรุงศรีอยุธยาและพม่า อีกทั้ง
ยังมีการจ้างทหารรับจ้างโปรตุเกสเพื่อใช้ในราชการ
สงครามด้วย ดังเช่นรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชามีชาว
โปรตุเกสเป็นทหารรักษาพระองค์ 120 คน [8] สงคราม
ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเชียงใหม่ พ.ศ. 2088 มีชาว
โปรตุเกสร่วมรบประมาณ 160 คน ข้างฝ่ายพะโคพระเจ้า
ตะเบ็งชะเวตี้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2091 มี
ทหารโปรตุเกสร่วมด้วย [7]  

ในกรณีความมั่นคง เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่า
ค้าขายที่ดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้ส่งผลให้
ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขาย แสวงหาโชคลาภและความมั่งคั่งแก่
ชีวิต บ้างก็ขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร เช่น มอญ ไทใหญ่ แขก
มลายู แขกมะกะสัน แขกเปอร์เซีย จีน ญี่ปุ่น โปรตุเกส 
ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น กอปรกับกษัตริย์อยุธยาให้
สิทธิเสรีภาพในการตั้งรกราก ด าเนินชีวิตไดต้ามประเพณีและ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างเปิดเผย [8] ทั้งเปิด
โอกาสให้ ชาวต่ างชาติ เหล่ านี้ รั บราชการได้หากมี
ความสามารถที่เกื้อหนุนในราชกิจของพระองค์ได้  

ด้วยจ านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรี
อยุธยาโดยมากล้วนเป็นชายฉกรรจ์ จึงเกิดการแต่งงาน
กับชาวต่างชาติด้วยกัน หรือ แต่งงานกับหญิงสยาม เกิด
ลูกครึ่งจ านวนมาก จนสร้างความไม่สบายใจแก่ราชส านัก 
จนต้องออกกฎหมาย “ห้ามอย่าให้ไทมอญลาวลอบลักไป
ซ่องเสพเมถุนณธรรมด้วยแขกฝรั่งอังกฤษคุลามะลายู” 
[9] ในการออกกฎหมายครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาที่อาจจะ
เกิดแก่ราชส านักอยุธยาหากปล่อยให้มีการแต่งงานจน
เกิดลูกครึ่งคนเหล่านี้อาจร่วมกับชาวต่างชาติในการก่อ
การกบฏอันส่งผลต่อความมั่นคงของอาณาจักร  
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อย่างไรก็ตาม ในสมัยกรุงศรีอยุธยาการอพยพ
เคลื่อนย้ายประชากรเกิดขึ้นในลักษณะการกวาดต้อน
เชลยสงคราม หรือ การอพยพเข้ามาเพื่อขอพึ่งพระบรม
โพธิ์สมภารกษัตริย์อยุธยา การเข้ามาตั้งนิวาสสถานต้อง
ได้รับพระราชานุญาติ ท้ังนี้ แต่ละชุมชนจะต้องมีนายบ้าน
ดูแลในฐานะคนกลางเพื่อประสานและให้ความร่วมมือใน
ฐานะส่วนหนึ่งของระบบมูลนายไพร่ เมื่อตั้งนิวาสถานใน
อยุธยาแล้ว ชาวต่างชาติเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ในกรุง
ศรีอยุธยาได้ตลอดไป แตกต่างกับปัจจุบัน การอพยพ
เคลื่อนย้ายประชากรถูกก ากับด้วยสัญชาติ หากต้องการ
ท างานในประเทศไทยจะต้องด าเนินการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
โดยมีกรอบของเวลามาก ากับ 

ส าหรับความเป็นรัฐสมัยใหม่ถูกก ากับด้วยอาณาเขต 
เขตแดนของสยามถูกก าหนดขึ้นกับเจ้าอาณานิคมอังกฤษ
และฝรั่งเศส โดยมีการจัดท าสนธิสัญญาหลายฉบับ [10] 
ด้วยข้อก าหนดเรื่องเขตแดนและอ านาจอธิปไตยของรัฐ
เจ้าของดินแดน ท าให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดิน
ทางเข้าออกได้อย่างอิสระ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาก ากับ ถือเป็นนโยบายให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย [11] หากชาวต่าง
ด้าวต้องการแต่งงานกับหญิงไทยจะต้องท าหนังสือ
อนุญาตให้ท าการสมรส หากชาวต่างด้าวที่พ านักใน
ประเทศให้ก าเนิดบุตรจะมีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
2508 ก ากับ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ชาวต่างด้าวเข้ารับ
ราชการ บุคคลที่จะเข้ารับราชการได้ต้องถือสัญชาติไทย 
กรณีการเข้ารับราชการก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสมัย
กรุงศรีอยุธยา ราชส านักได้ให้โอกาสชาวต่างชาติที่มี
ความสามารถเข้ารับราชการได้ 
2.2 ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 

เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าค้าขายที่ดีที่สุด
แห่ งหนึ่ ง ของ เอ เ ชียตะวันออก เฉี ย ง ใต้  ส่ งผล ให้
ชาวต่างชาติเข้ามาท าการค้า ทั้งในระดับรัฐมีการเจริญ
สัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างกัน ดังกรณีของโปรตุเกส 

สเปน ฮอลันดา เปอร์เซีย และฝรั่งเศส เมื่อมีการเจริญ
สัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการแล้ว ชาวต่างชาติได้รับ
อนุญาตให้เผยแผ่ศาสนา การค้า และการให้ความร่วมมือ
ด้านอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมืองและสภาพที่ตั้งส่งผล
ให้กรุงศรีอยุธยาสามารถดึงเอาทรัพยากรทั้งจากภาคพื้น
ทวีปและภาคพื้นสมุทรได้ กรุงศรีอยุธยาจึงมีสถานะของ
การเป็นเมืองท่าที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก กอปรกับการให้เสรีภาพในการประกอบ
อาชีพแก่ชาวต่างชาติและยินดีรับชาวต่างชาติหากเข้ามา
ขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร กลายเป็นต้นทุนในการ
ผลักดันเศรษฐกิจให้มีความมั่งคั่ง ดังเช่น การอพยพครัว
มอญจากพม่าอันเป็นผลจากการท าสงครามระหว่างพม่า
มอญในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในที่นี้ยังมีกลุ่มที่ถูกกวาด
ต้อนจากสงครามที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานใน
กรุงศรีอยุธยา จนมีค ากล่าวที่ว่า “กรุงศรีอยุธยาเป็นที่
ชุมนุมของชนชาติต่างภาษากว่า 20 ชาติ  ซึ่ งไปตั้ ง
บ้านเรือนอยู่ในกรุงศรีอยุธยา และแต่ละชาติต่างมีค่ายอยู่
เป็นหมวดหมู่แยกกันทุก ๆ ชาติ” [12] 

เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัยท าให้มีชาวต่างชาติเข้า
มายังสยาม ตามที่ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ได้ระบุไว้ใน
จารึกวัดพระเชตุพน : “โคลงภาพ 32 ภาษา” มรดก
ความทรงจ าแห่งกรุงศรีอยุธยา จ านวน 93 ภาษา [13] 
แบ่งเป็น กลุ่มแขก 24 ภาษา กลุ่มตะวันออก 6 ภาษา 
กลุ่มฮินดู-ลังกา-พราหมณ์ 13 ภาษา กลุ่มฝรั่ง 12 ภาษา 
กลุ่มกะเหรี่ยง-ข่า -เขมร 11 ภาษา กลุ่มไทย-ไทใหญ่-ลาว 
11 ภาษา กลุ่มพม่า-มอญ 5 ภาษา และกลุ่มอื่นๆ 6 
ภาษา ยกตัวอย่างเช่น 

กลุ่มแขก คือ กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม เช่น แขก
ชวา แขกมลายู แล่นเรือส าเภาเข้ามาค้าขายที่กรุงศรี
อยุธยา ส่วนใหญ่แล้วแขกชวาจะบันทุกหมากเกาะ หวาย
ตะค้า กระแชงเตย สินค้าจากหัวเมืองใต้ ทอดสมอขายอยู่
ที่ปากคลองคูจาม [14]  

กลุ่มพม่า-มอญ เช่น กลุ่มมอญ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระ
นเรศวรกวาดต้อนครัวมอญ ก็ให้พระยาเกียรติ พระยาราม 
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ควบคุมครัวมอญอยู่ต าบลบ้านขมิ้น ริมวัดขุนเสน ส่วน
ญาติโยมพระมหาเถรคันฉ่องให้อยู่ต าบลบ้าน หลังวัดนก 
[15] ชาวมอญยังท าการค้า ล่องเรือขายสินค้าจ าพวก
มะพร้าวห้าว ไม้แสมทะเล เกลือขาว [16] อีกด้วย 

จา กข้ อมู ล เ บื้ อ ง ต้ น ท า ใ ห้ ท ร า บ ว่ า  ใ นอดี ต
ชาวต่างชาติได้เข้ามาท าการค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา น า
สินค้าจากท้องถิ่นเข้ามาขาย บ้างก็ผลิตสินค้าเพื่อขาย 
บางส่วนยังกลายเป็นแรงงานในภาคการผลิตและ
การเกษตร เช่น โรงฟอกหนัง ท างานแบกหาม เลี้ยงสัตว์ 
โรงแรม เป็นต้น เมื่อเวลาเปลี่ ยนผ่านมายังปัจจุบัน 
ชาวต่างชาติเหล่านั้นได้เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในภาค
การผลิต ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เนื่องจาก
รายได้ที่สูงกว่าใช้แรงงานในประเทศของตน ก่อให้เกิด
ปัญหาแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ ถือเป็นหนึ่งใน
ประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองใน
ปัจจุบัน แต่เป็นที่สังเกตว่า แรงงานไร้ฝีมือที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย คือ แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศ แรงงานดังกล่าวกลับเข้ามาใช้แรงงานใน
อาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้าวท า ตามบัญชีท้ายพระ
ราชกฤษฎีกา ก าหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว
ท า พ.ศ. 2522 จ านวน 39 อาชีพ ยกตัวอย่างเช่น งาน
กรรมกร งานกสิกรรม งานก่ออิฐ งานช่างไม้หรืองาน
ก่อสร้าง งานขายของหน้าร้าน งานประดิษฐ์เครื่องแต่ง
กาย เป็นต้น [17] อันขัดกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม อาชีพที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรง กลับ
ไม่เป็นท่ีนิยมของชาวไทย เช่น กรรมกร ก่อสร้าง และกสิ
กรรม ปัจจุบันแรงงานไทยที่อยู่ภาคเกษตรผลักตัวเองเพื่อ
เข้าสู่ระบบราชการและกลายเป็นแรงงานมีฝีมือใน
ภาคเอกชน กลายเป็นช่องทางให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา
ประกอบอาชีพ ชาวไทยบางส่วนจึงรู้สึกว่าคนต่างด้าว
เหล่านี้มีจ านวนมากขึ้น อาจส่งผลเรื่องทรัพยากรของ
ประเทศ ความมั่นคง และความรู้สึกเกลียดกลัว ตามที่
ปรากฎข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ล้วนแต่เป็นข่าวด้านลบ
แทบท้ังสิ้น  

 

2.3 ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เนื่องจากสภาพที่ตั้งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่

ระหว่างสองฝั่งสมุทรที่มีการไหลบ่าทางด้านวัฒนธรรม 
ความเช่ือ พิธีกรรม จากอินเดีย และจีน ส่งผลให้เกิด
รูปแบบทางความเช่ือและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน กลุ่ม
ที่อยู่บริเวณภาคพื้นทวีปล้วนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาก
อินเดียเป็นหลัก พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อ
แลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างกันอินเดียกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือ ลูกปัดหินสี และลูกปัดแก้ว ใน
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น แหล่ง
โบราณคดีตวงถาแมนของพม่า แหล่งโบราณคดีส าโรงเสน
ของกัมพูชา เป็นต้น [18]  

ในประเทศไทยยังพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ด้ามทัพพีส าริดรูปนกยูง สัญลักษณ์ราชวงศ์โมริยะของ
อินเดียที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี ท าให้เช่ือว่ามีการเดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้
แล้วตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสต์กาล [19] ส่งผลต่อความเช่ือ
และการนับถือศาสนา จากเดิมนับถือผีและบูชาบรรพ
บุรุษ เป็นการนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ ดัง
จะเห็นได้ว่า มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามี
การบูชา เทพเจ้ า ในศาสนาฮินดู  บู ชาศิ วลึ งค์  ใน
ขณะเดียวกันได้มีการเปลี่ยนแปลงการท าศพจากการฝัง
เป็นการเผาตามอย่างฮินดูและยังส่งผลต่อศิลปะใน
ภูมิภาคนี้ เช่น การสร้างศาสนสถานประเภทอิฐและศิลา 
การสร้างพระพุทธรูป ตามอย่างศิลปะแบบอมรวดี คุปตะ 
และปัลวะ อันส่งผลต่อสถาปัตยกรรม ประติมากรรมของ
อาณาจักรทวารวดี จัมปา เขมรโบราณ มัชปาหิต (เกาะ
ชวา) เป็นต้น [20] 

การรับอิทธิพลอินเดียยั งส่ งผลต่อภาษาและ
วรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เช่น ภาษา
สันสกฤต ภาษาบาลี อันทรงอิทธิพลต่ออักษรโบราณใน
ภาคพื้นทวีป ดังเช่น ภาษาเขมรโบราณ ภาษาไทย ภาษา
มอญ เป็นต้น ส่วนวรรณกรรมเรื่ องรามยณะหรือ
รามเกียรติ์  ทรงอิทธิพลต่อการวางรากฐานแนวคิด
ทางการเมืองและนาฏศิลป์การละครของกลุ่มอาเซียน ใน
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ประเทศพม่า ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย หรือ การให้ความส าคัญในการตั้งนามเมือง 
“อโยธยาศรีรามเทพนคร” ราชธานีแห่งกรุงศรีอยุธยา 
นามของศาสนสถาน พระนามของกษัตริย์อันสัมพันธ์กับ 
“ราม” หรือ “นารายณ์”  

ส าหรับพระพุทธศาสนาได้ เผยแผ่มายังเอเ ชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ราวพุทธศตวรรษที่ 3 บริเวณภาคพื้น
ทวีปนับถือนิกายเถรวาทเป็นหลัก ส่วนภาคพื้นสมุทรใน
บริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียมีความเปลี่ยนแปลงจากนับถือ
ศาสนาจากพุทธ นิกายมหายานเป็นศาสนาอิสลามตั้งแต่
กลางพุทธศตวรรษที่ 17 [21] ต่อมาในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ชาวตะวันตกได้เดินทางเข้ามาค้าขายและ
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ส่งผลให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บางส่วน เช่น ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตาม เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้กลายเป็นเบ้าหลอมแห่งความหลากหลายทางด้าน
ความเช่ือ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และศิลปะ จาก
หลากหลายภู มิ ภ าค เข้ าด้ วยกั น  หลอมรวม เป็ น
ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม  

ส าหรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนนั้น ดูเหมือนว่า
เวียดนามเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
ได้รับอิทธิพลแบบจีนกว่า 1,000 ปี (นับตั้งแต่ปี 111 ก่อน
คริสต์ศักราช) เวียดนามถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
จักรวรรดิจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น ท าให้เวียดนามรับอิทธิพลทาง
การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ความเช่ือ (ขงจื๊อ) จาก
จีนอย่างเข้มข้น กลายเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
ของชาวเวียดนาม [22] ดังเช่น การแต่งกาย ภาษา และ
ลักษณะความเป็นชาตินิยมสูงอันเกิดจากแรงกดดันจากการ
ตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอ านาจเป็นเวลาช้านาน  

เมื่อมองย้อนกลับมายังบริบทกรุงศรีอยุธยาในทาง
สังคมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า กรุงศรีอยุธยามีลักษณะ
สังคมที่เรียกว่า “ความเป็นสังคมนานาชาติ” การยอมรับ
ความแตกต่างของผู้คนที่เข้ามาพ านักอันมีวิถีชีวิต ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถสร้างโบสถ์ สุเหร่า 
และประกอบศาสนากิจได้อย่างเสรี หนึ่งในรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมที่สะท้อนว่ามีการส่งผ่านรูปแบบระหว่างกัน
ในภูมิภาคนี้ คือ ลักษณะสถาปัตยกรรม เช่น การสร้างองค์
ปรางค์เป็นประธานของศาสนสถาน อย่างวัดมหาธาตุ วัด
ราชบูรณะ ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากกัมพูชา 
แต่เนื่องจากการสร้างศาสนาสถานของกัมพูชาตามแนวคิด
ฮินดูไม่สอดรับกับความเช่ือของกรุงศรีอยุธยา จึงมีการ
ปรับความเช่ือแบบพุทธศาสนาน าพระบรมสารีริกธาตุ
บรรจุในองค์ปรางค์แทนที่จะเป็นการสถิตของเทพเจ้าใน
ศาสนาฮินดู เป็นต้น 

ในเรื่องความเป็นอยู่ ลักษณะสังคมแบบชาวน้ าและ
ความเป็นอยู่ เรียบง่ายอันเรียบง่าย แต่ทว่าสามารถ
ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทั้งการแต่งกาย 
การสร้างบ้านเรือน ส ารับกับข้าว ยกตัวอย่างเช่น ส ารับ
กับข้าว ชาวสยามบริโภคอาหารอย่างง่าย ประกอบด้วย 
ปลา ข้าว ผัก และไข่ไก่ [23] ผ่านกรรมวิธีในการปรุง เช่น 
ปิ้ ง ย่าง ต้ม แกง เป็นต้น แต่ เมื่อมี การเข้ามาของ
ชาวต่างชาติ ชาวพระนครศรีอยุธยารู้จักและคุ้นเคยกับ
อาหาร ขนม เครื่องปรุงรส พืชพรรณ เครื่องเทศ และ
เครื่องดื่ม (กาแฟ โกโก้ ไวน์ เบียร์ สาเก) น าเข้าจาก
ชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น การประกอบอาหารที่ใช้
กะทิและเครื่องเทศเป็นอิทธิพลจากอินเดีย การใช้ไข่เป็น
องค์กอบส าคัญของการท าอาหารหวาน (ขนมตระกูล
ทอง) เป็นอิทธิพลของโปรตุ เกส การใช้กระทะเป็น
อุปกรณ์ประกอบอาหารผัด ทอด ล้วนต้องน าเข้าจาก
เมืองจีน ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยามีความหลากหลายในการ
กินอยู่ รวมถึงความนิยมในการอุปโภค บริโภคสินค้าจาก
ต่างประเทศด้วย 

แม้ว่าในปัจจุบัน อิทธิพลวัฒนธรรมจากกรุงศรี
อยุธยาจะส่งผลต่อรูปแบบและวัฒนธรรม แต่ด้วยบริบท
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ผันแปร
ตามยุคสมัย ชาวไทยสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
อิทธิพลวัฒนธรรมนั้นๆ ได้ ท้ังในสมัยอาณานิคมตะวันตก
หรือแม้กระทั่งในสังคมร่วมสมัยที่หามีมหาอ านาจใด
บังคับให้ยอมรับในรสนิยม แต่มหาชนชาวไทยยอม
ศิโรราบต่อรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมนั้นอย่างยินดี 
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ภาพสะท้อนนี้ไม่แตกต่างจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ชน
ช้ันสูงจ านวนไม่น้อยที่นิยมใช้สินค้าฟุ่มเฟือยน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และยังส่งผ่านรสนิยมนั้นสู่กันและกันใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรม มีลักษณะเป็นสากลตามอย่างตะวันตก เช่น 
การแต่งกาย ดนตรี อาหารการกิน และรสนิยมการ
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างไร้ทิศทาง การส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจส่งผลให้เกิดส านึก
ทางวัฒนธรรมร่วมที่ด าเนินมาอย่างยาวนาน ส านึกรวมใน
ความเหมือนนี้เองจะย้ าเตือนถึงภาพแห่งสายสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม น าไปสู่การสร้างร่วมมือในด้านอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

สรุป 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นภูมิภาคที่ประชาคม

โลกจับตามองทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง ความ
น่าสนใจ คือ การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกเป็น “สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN” 
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีหมุดหมายในการสร้าง
ความร่วมมือและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในระดับภูมิภาค สร้างอ านาจการเจรจา 
ต่อรอง ป้องกันการแทรกแซงจากมหาอ านาจโลก 
ประชาคมอาเซียนจะมีผลโดยสมบูรณ์ ในวันที่  31 
ธันวาคม 2558 ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนของไทย 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นมาอย่าง
ยาวนานแล้วผ่านเครือข่ายทางการค้าในภาคพื้นทวีปและ
ภาคพื้นสมุทร น าไปสู่รูปแบบการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา   

ในอดีตกรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีศักยภาพทาง
การเมืองและความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ด้วยสภาพที่ตั้ง
ระหว่างสองฝั่งสมุทร และยังเป็นศูนย์กลางของภาคพื้น

ทวีป ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญ
แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจส่งผลอาณาจักรพม่าต้องการขยายอ านาจมายัง
กรุงศรีอยุธยา น าไปสู่การแสวงหาหาร่วมมือเพื่อป้องกัน
การรุนรานของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชย
เชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ส าหรับกลุ่มชนชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยา มีรูปแบบ
การเดินทางเข้ามาพ านักด้วยเหตุผลหลัก คือ การกวาด
ต้อนเชลย และการขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร อันส่งผล
ต่อเศรษฐกิจการค้าของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแต่เดิมนั้นได้มี
การติดต่อท าการค้าระหว่างกันอยู่ก่อนแล้ว เมื่อราช
ส า นั ก อยุ ธ ย า ไ ด้ อนุญ าต ให้ มี ก า รตั้ ง ถิ่ น ฐ าน  ไ ด้
พระราชทานที่ดินให้ตั้งชุมชน ส่งผลให้ลักษณะสังคมกรุง
ศรีอยุธยามีลักษณะ “ความเป็นสังคมนานาชาติ ” 
ชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยาได้ท าการผลิต การค้า และ
การใช้แรงงานในอาณาจักร เช่น แขกมลายูแล่นเรือ
บรรทุกของมาขาย ชาวมอญมาเป็นแรงงานในภาคเกษตร
และท าการค้า กลายเป็นภาพสะท้อนแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา ความ
เป็นสังคมนานาชาติยังส่งผลให้เกิดการหล่อหลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม เกิดลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม การ
ไหลบ่าของวัฒนธรรม จากอินเดียและจีน อันเป็นผลจาก
สภาพที่ตั้ง แต่ดูเหมือนว่าอิทธิพลอินเดียจะมีความโดด
เด่ นที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคนี้  เ ห็ น ได้ จ า กห ลั กฐ านทา ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สัมพันธ์กับการค้า การเผย
แผ่ศาสนาศาสนา ซึ่งมีการรับและปรับเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับกรุงศรีอยุธยาถือเป็นภาพสะท้อนแห่งความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่
สามารถการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แม้ว่าประชาคม
อาเซียนจะเป็นประดิษฐ์กรรมของโลกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 บนพื้นฐานของการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่น
ของของภูมิภาคนี้ไว้ แต่รอยต่อการด าเนินความสัมพันธ์
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ระหว่างกันเกิดขึ้นมาช้านาน แม้บริบทเรื่องความเป็นรัฐ
ชาติจะแตกต่างโดยมีเขตแดนมาก ากับ ถึงกระนั้นการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรได้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือระหว่างอาณาจักรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
จะส่งผลให้เกิดการเรยีนรู้ถึงความล้มเหลว ความส าเร็จใน
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน กลายเป็นบทเรียนใน
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง
สร้างสรรค์ 
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และ ได้ รั บความ เห็ นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 

2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 บทความวจิัย  
 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 า วทั้ ง หมดข้ า งต้ นต้ อ งมี ทั้ งภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ
ที่ ร วบ รวมหรื อ เ รี ยบ เ รี ย ง จ ากหนั ง สื อ  เ อกส า ร 
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานท่ีท างาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 

3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เ ขี ย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บบทความพร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 

4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข 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 

2 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 ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่ องค าว่า  “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่องค 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 ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-
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 เตรี ยมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
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ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก

รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
 

 

 
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 รูปสีอนุ โลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
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4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เ หนื อต ารา ง  โดยปกติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษร  TH 
SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ตัวธรรมดา
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 ให้ใส่ตาราง
ทั้งหมดไว้หลังหัวข้อรูปภาพ โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ท้าย
บทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุกตาราง 
และให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้ท้ายบทความ หลังจาก
หัวข้อ “เอกสารอ้างอิง” 
4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
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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 ทุกการอ้างอิงที่ปรากฎในเนื้อหาจะต้องมีใน
ส่ วน เ อ กส า ร อ้ า ง อิ ง ท้ า ยบ ทค วาม  แ ละ ห้ า ม ใ ส่
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 า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2556. 

6.5 สิทธิบัตร 
[8] J. S. Rhee, S. W. Lee and J. Iamchaturapatr, 

“Apparatus and Process for CO2 Separation 
and Removal Using an Absorptive Solution 
Containing Calcium”, Korean Patent, 
KR1005957920000. 
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[9] อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร, “ซุปเปอร์ทราย”,สืบค้น
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