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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2)เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3)เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการ
ดาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู
วิชาการระดับปฐมวัย จานวน 156 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม หา
คุณภาพเครื่องมือโดยนาผลตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)การศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารวิชาการ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ 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)ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ 2)
ด้านการจัดประสบการณ์สาหรับของเด็กปฐมวัย 3)ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4)ด้านการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ
และ 5)ด้านการนิเทศภายใน ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยที่สาคัญที่สุด คือ ด้านการจัดประสบการณ์สาหรับ
ของเด็กปฐมวัย มีแนวทางการแก้ปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารควรทบทวนความสาคั ญและสร้างความตระหนักให้ตัวเอง
เป็นคนที่รู้จัก การวางแผนกับในทุกเรื่องและเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูปฐมวัยส่งแผนการสอนทุกครั้งจัดอบรม
และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้บริหารอบรมร่วมกับครูจะได้มีความรู้ตรงกัน ครูปฐมวัยจัดทา
แผนเมื่อจัดทาแผนเสร็จก็นาแผนไปวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้บริหาร จัดอบรมให้กับครูปฐมวัยตามความสนใจ พาครูปฐมวัยไป
ศึกษาดูงาน จัดหาข้ อมู ล เอกสาร รูปภาพ วี ดีโอต่างๆ เกี่ ยวกับการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และมุมประสบการณ์ มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามสภาพจริง
คาสาคัญ: 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. บทนา
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ความ
คาดหวังของสังคม โดยหวังว่าการจัดการศึกษามุ่งเน้น
พัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ งานวิชาการเป็น
งานหลักของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ผู้บริหารต้องให้
ความสาคัญ เพราะจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่ พึ ง ประสงค์ การบริ ห ารงาน
วิ ช าการระดั บ ปฐมวั ย นั้ น มี ค วามแต่ ง ต่ า งจากการ
บริห ารงานวิชาการ ในระดับ การศึก ษาอื่น คือ ในการ
บริหารงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้นไปจะเน้นเรื่องเนื้อหา
สาระทางงานวิ ช าการแต่ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย นี้ มุ่ ง
พัฒนาการเตรียมความพร้อมด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคมและสติ ปัญ ญา เพื่อ พร้อ มที่จ ะเข้ า เรี ย นในระดั บ
การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ [3] ได้ ก ล่ า วถึ ง ปั ญ หาการ

บริหารงานวิชาการ ในระดับปฐมวัยของรัฐไว้ ดังนี้ คือ
ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรหรือแนวทาง
การจัดประสบการณ์ เอกสารหลักสูตร หรือแนวทางการ
จัดประสบการณ์ไม่เพียงพอ ผู้บริหารขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของหลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ์
หน่วยงาน ต้นสังกัดขาดการติดตาม และประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร ขาดการนิเทศการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอนสาหรับเด็กเล็ก ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์
และสื่อการสอนไม่ทันกับความต้องการห้องสมุดและแหล่ง
วิชาการไม่ได้มาตรฐาน
ในส่วนของการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบสอง
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พบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยภาพรวมของแต่ละสังกัด
อยู่ในระดับพอใช้ และอยู่ในระดับมาตรฐานต่า [6] และ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ
สถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 พบว่ า สถานศึ กษาของรั ฐจาก
จานวน 187 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานเพียง 160 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 85.94 และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ถึ ง 27 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.06 ส านั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 23 แห่ง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.48
และไม่ได้รับการรับรองจานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.52
[5] และจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2550
การศึกษาปฐมวัย พบว่า ภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นโดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของผลการ
ประเมินทั้ง 24 มาตรฐาน เท่ากับ 3.04 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดคือ 2.75 [1] เมื่อพิจารณาเฉพาะสถานศึกษาในเขต
เทศบาลพระนครศรี อยุ ธยา ผลการประเมิ นมาตรฐาน
การศึกษาทั้ง 3 ด้านคือด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิตรวม 14 มาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 2.75 [1]
จากสภาพ ปั ญหาและความจ าเป็ นดั งกล่ าว ท าให้
ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญของการบริ ห ารงานวิ ชาการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนัก
และให้ความสาคัญ กับการบริหารงานวิชาการดังกล่าว
ผู้ศึกษาในฐานะครูปฐมวัย มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร
และการน าหลั ก สู ต รไปใช้ ด้ า นการจั ด ประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัด
และการประเมินผลพัฒนาการ และด้านการนิเทศภายใน
ตามกรอบแนวคิ ด ในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะได้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
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ค้นคว้ า เป็ นแนวทางสาหรั บการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้นไป

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 และการนาหลักสูตรไป
ใช้ ด้านการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ด้านสื่อ
และแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการวั ด และการประเมิ น ผล
พัฒนาการ และด้านการนิเทศภายใน
2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1)ระดับสภาพการบริหารงาน
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2)ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย ของโรงเรี ย น ใ นจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 3)แนวทางแก้ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3. วิธีการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสภาพ และปั ญ หาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน 1)ข้อมู ลทั่ วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2)สภาพการบริหารงานวิชาการ มี
25 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale) 3)ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มี 25
ข้อ เป็ น แบบสอบถามมาตรส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
(Rating scale)
ขั้ น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาแนวทางการแก้ ปั ญ หาการ
บริหารงานวิชาการ เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ เป็น
แบบสั ม ภาษณ์ แ นวทางการแก้ ปั ญ หาการบริ ห ารงาน
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วิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ป ลายเปิ ด มี
ประเด็นการสัมภาษณ์ 5 ประเด็น คือ ด้านหลักสูตร และ
การนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดประสบการณ์สาหรับ
เด็กปฐมวัย ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและการ
ประเมินผลพัฒนาการ และด้านการนิเทศภายใน

4. ผลการวิจัย
4.1 สภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียน ในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ในภาพรวม
พบว่า ครูวิชาการระดับปฐมวัย มีความคิดเห็นว่า มีระดับ
สภาพอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้
ตารางที่ 1 สภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน
สภาพการบริหารงานวิชาการ
1. ด้านหลักสูตรและการนา
หลักสูตรไปใช้
2. ด้านการจัดประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย
3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้
4. ด้านการวัดและการ
ประเมินผลพัฒนาการ
5. ด้านการนิเทศภายใน
รวม

X

S.D. ระดับสภาพ

2.77

0.77 ปานกลาง

2.73
2.65

0.72 ปานกลาง
0.70 ปานกลาง

2.56
2.55
2.65

0.69 ปานกลาง
0.68 ปานกลาง
0.71 ปานกลาง

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้
4.1.1 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ทุกรายการ มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้ อ ย 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารมี ก าร
ประเมิ น ผลการใช้ ห ลั ก สู ต รและน าผลการประเมิ น มา
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ รองลงมาครูปฐมวัยจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย และผู้บริหารและครูปฐมวัยร่วมกันวิเคราะห์และ
จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

4.1.2 ด้านการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า
ทุกรายการ มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ครู
ปฐมวั ย น าเทคนิ ค และวิ ธี ก ารใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รองลงมาผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจั ดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการทุกด้านของเด็ก และผู้บริหาร
สนับสนุนให้ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด
จากประสบการณ์ จ ริ ง ครู ป ฐมวั ย จั ด ท าแผนการจั ด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
4.1.3 ด้ านสื่ อและแหล่ งการเรี ยนรู้ พบว่ า ทุ กรายการมี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ครูปฐมวัย มีส่วนร่วมใน
การวางแผน การจัดหาสื่อ และผลิตสื่อการจัดประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง รองลงมาครูปฐมวัยจัดหาสื่อและอุปกรณ์ใน
การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกั บความ
สนใจและวั ยของเด็ กและครู ปฐมวั ยจั ดหาสื่ อของจริ งที่
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบถ้วนทุกด้าน
4.1.4 ด้านการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ พบว่า
ทุกรายการมีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ครู
ปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพความเป็นจริง
ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายและเหมาะสมกั บ เด็ ก อย่ า ง
สม่าเสมอ รองลงมา ครูปฐมวัยนาผลการวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็กมาเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์และ
ปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป และผู้บริหารมี
การสนั บ สนุ นครู ผู้ สอนระดั บปฐมวั ยเข้ ารั บ การอบรม
ศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการวัดผล
ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.1.5 ด้านการนิเทศภายใน พบว่า ทุกรายการมีระดับการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ลาดับแรก ได้ แก่ ครูปฐมวัยมีส่ วนร่วมในการวาง
แผนการนิเทศภายใน รองลงมาครูปฐมวัยมีสื่อ เครื่องมือ ที่
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ใช้ในการรับการนิเทศภายในอย่างหลากหลายและบริหารมี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายในเป็นอย่างดี
4.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียน ในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ในภาพรวม
พบว่า ครูวิชาการระดับปฐมวัย มีความคิดเห็นว่า มีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้
ตารางที่ 2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
1. ด้านหลักสูตรและการนา
หลักสูตรไปใช้
2. ด้านการจัดประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย
3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้
4. ด้านการวัดและการ
ประเมินผลพัฒนาการ
5. ด้านการนิเทศภายใน
รวม

ระดับ
สภาพ

X

S.D.

4.17

0.72

มาก

4.24
4.18

0.74
0.72

มาก
มาก

4.23
4.12
4.18

0.73
0.70
0.72

มาก
มาก
มาก

4.2.1 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ พบว่า ทุก
รายการมี ระดั บปั ญหาอยู่ ในระดั บมาก โดยเรี ยงล าดั บ
ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูปฐมวั ยไม่ร่วมกันวิเคราะห์และจั ดท าโครงสร้าง
หลักสูตรรองลงมาผู้บริหารและครูปฐมวัยขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผู้บริหารมี
การประเมินผลการใช้หลักสูตร แต่ขาดความต่อเนื่อง
4.2.2 ด้านการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า
ทุกรายการ มีระดับปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ครูปฐมวัย
ขาดความเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รองลงมาผู้บริหารขาดการ
วางแผนและการสนับสนุนให้ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเน้นกา

ระบวนการคิดจากประสบการณ์จริงและครูปฐมวัยขาดการ
วางแผนในการเตรียมการจัดประสบการณ์
4.2.3 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ พบว่า ทุกรายการ มี
ระดับปัญหา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้ อย 3 ล าดั บแรก ได้ แก่ ครู ปฐมวั ยจั ดหาสื่ อ
อุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู้ ในการจั ดประสบการณ์ ไม่
สอดคล้อง กับความสนใจ และวัยของเด็กปฐมวัย รองลงมา
ผู้บริหารขาดการสารวจความต้องการใช้สื่อการเรียนการ
สอน และครูปฐมวัยผลิตสื่อไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของเด็กปฐมวัย
4.2.4 ด้านการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ พบว่า ทุก
รายการมี ระดั บปั ญหาอยู่ ในระดั บมาก โดยเรี ยงล าดั บ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ครูปฐมวัย
ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการวางแผนการวั ด ผลและ
ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง รองลงมา
ครู ป ฐมวั ย ไม่ มี ก ารน าผลการวั ด และการประเมิ น ผล
พัฒนาการไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ และครูปฐมวัย
ไม่มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการอย่างสม่าเสมอ
4.2.5 ด้ านการนิ เทศภายใน พบว่า ทุ กรายการ มี ระดั บ
ปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารไม่มีการจัดทาแผนการ
นิเทศและโครงสร้างการนิเทศภายในอย่างชัดเจน รองลงมา
ครูปฐมวัย มีสื่อเครื่องมือ ที่ใช้ประกอบการรับการนิเทศ
ภายในไม่เพียงพอ และผู้บริหารจัดให้มีการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในแต่ดาเนินการได้เพียงบางส่วนยังไม่ครบทั้งระบบ
4.3 แนวทางแก้ปัญหาสภาพการการบริหารงานวิชาการ
ระดั บการศึ กษาปฐมวั ย ของโรงเรี ยน ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา ได้
เสนอแนวทางการแก้ ปั ญหา สรุ ปได้ 5 ด้ าน คื อ 1)ด้ าน
หลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้ ควรจัดอบรม ประชุม
สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ เรื่องครู
ปฐมวัยควรเชิญวิทยากรท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรและผู้บริหารควรมีการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 2)ด้านการจัด
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ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ของเด็ กปฐมวั ย ควรจั ดอบรม
ประชุม สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ครู
ปฐมวัยควรจัดทาแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้บริหารและ
ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ขณะเดี ยวกันครู ปฐมวั ยควรหา
วิธีการ ที่หลากหลายและนาเทคนิคใหม่ๆ มาปรับใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป 3)ด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ครูวิชาการระดับปฐมวัยควรจัดทาเอกสารเผยแพร่
แหล่งเรียนรูแ้ ก่ผปู้ กครองอย่างสม่าเสมอโดยมีสว่ นร่วมในการ
วางแผนในการจัดหาสื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ 4)ด้านการวัด
และการประเมินผลพัฒนาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กและนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์
ต่อไป และ 5)ด้านการนิเทศภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีการวางแผนและให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการนาผลการ
นิเทศมาพัฒนางานวิชาการตลอดจนมีสื่อ เครื่องมือ เพื่อใช้ใน
การประกอบการรับการนิเทศภายในได้อย่างเพียงพอ

5. อภิปรายผล
5.1 สภาพการการบริหารงานวิชาการระดับการ ศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบว่า
มีระดับสภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัย
ของอรุณี เขตนิมิต [7] ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
และปั ญ หา การบริ ห ารงานวิ ช าการระดั บ ปฐมวั ย ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสระเกษ เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 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
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นิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย 8) ด้านการแนะแนวการศึกษา
ปฐมวัย 9) ด้านการประกันคุณภาพปฐมวัย 10) ด้ านการ
ส่งเสริมความรู้ปฐมวัยแก่ชุมชน 11) ด้านการประสานความ
ร่วมมือ การพัฒนาวิชาการปฐมวัย 12) ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านวิชาการปฐมวัย โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ใน
สถานศึ กษา มี สภาพการบริ หารงานวิ ชาการทั้ ง 12 ด้ าน
โดยรวมและรายด้ านทุ กด้ าน พบว่ า ไม่ แตกต่ างกั น เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของผู้ บริ หารสถานศึ กษาและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา มีปัญหาการบริหารงาน
วิ ชาการทั้ ง 12 ด้ าน โดยรวม พบว่ าแตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย ด้านการนิเทศ
การศึกษาระดับปฐมวัย มีระดับปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพ
การบริหาร งานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้บริหารมีการประเมินผล
การใช้หลักสูตร และนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
อย่ างเป็ นระบบ ครู ปฐมวั ยจั ดประสบการณ์ ที่ ส่ งเสริ ม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยร่วมกันวิเคราะห์ และจัดทาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
5.2 ปัญหาสภาพการการบริหาร งานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
พบว่ า มี ระดั บปั ญหาอยู่ ในระดั บมาก ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ผลการวิ จัยของจุ ไรลั กษณ์ โกมล [2] ได้ ศึกษาปั ญหาการ
บริ หารงานวิ ชาการระดั บปฐมวั ยของสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการ
ดาเนินการใช้หลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ และด้านการวัดและ
ประเมินผล ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัยของ
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สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ใน 5 ด้านดังกล่าว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัญหาสภาพการการบริหาร งาน
วิ ชาการระดั บการศึ กษาปฐมวั ยของโรงเรี ยนในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้บริหารและครูปฐมวัยไม่ร่วมกัน
วิ เคราะห์ และจั ดท าโครงสร้ างหลั กสู ตรผู้ บริ หารและครู
ปฐมวัยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและผู้บริหารมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรแต่ขาด
ความต่อเนื่อง
5.3 แนวทางแก้ปัญหาสภาพการบริหาร งานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางดังนี้ ด้าน
หลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้ ควรจัดอบรม ประชุม
สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย
ควรจั ด อบรม ประชุ ม สั ม มนาให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ที่
รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ในด้ า นการจั ด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้ านสื่ อและแหล่ งเรี ยนรู้ ครู
วิชาการระดับปฐมวัยควรจัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้
แก่ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอโดยมีส่วนร่วมในการวางแผนใน
การจัดหาสื่อและผลิตสื่อ การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ 4) ด้านการวัด และ
การประเมินผลพัฒนาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กและนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์
ต่อไป และ 5) ด้านการนิเทศภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีการวางแผนและให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการนาผลการ
นิเทศมาพัฒนางานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นพรัตน์ สังข์ ทอง ธนีนาฎ ณ สุ นทร และกาญจนา ภัทรา
วิ วั ฒน์ [4] ได้ วิ จั ยเรื่ องการมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน
วิชาการ ของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 2 ผลการวิ จั ยพบว่ า
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม ให้ครูปฐมวัยโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2 มีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการ สูงสุด 3 อันดับแรก
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คือ 1) ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องการวิจัย เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ผู้เรียนระดับปฐมวัย 2) ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรสาหรับครูปฐมวัย และ 3) ควรมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาสื่อเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียน
ระดับปฐมวัย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แนวทางแก้ปัญหาสภาพการการ
บริหาร งานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ใน
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา จากการสั มภาษณ์ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา สรุปได้ 5 ด้าน
คือ 1) ด้านหลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้ ควรจัดอบรม
ประชุม สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ เรื่อง
ครูปฐมวัยควรเชิญวิทยากรท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและผู้บริหารควรมีการประเมินผล
การใช้หลักสูตร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 2) ด้าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย ควรจัดอบรม
ประชุม สัมมนาให้บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ครู
ปฐมวัยควรจัดทาแผนการจัดประสบการณ์โดยผู้บริหารและ
ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ขณะเดี ยวกันครู ปฐมวั ยควรหา
วิธีการ ที่หลากหลายและนาเทคนิค ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป 3)ด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ครูวิชาการระดับปฐมวัยควรจัดทาเอกสารเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ แก่ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอโดยมีส่วนร่วมใน
การวางแผนในการจัดหาสื่อและผลิตสื่อ การเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องตลอดจนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ 4) ด้าน
การวัด และการประเมินผลพัฒนาการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการกาหนดแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการวัดและประเมิ น
พัฒนาการของเด็ กและน าผลที่ได้มาเป็ นข้ อมูลในการจั ด
ประสบการณ์ต่อไป และ 5) ด้านการนิเทศภายใน ผู้บริหาร
สถานศึ กษาควรมี การวางแผนและให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการนาผลการนิเทศมาพัฒนางานวิชาการตลอดจนมี
สื่อ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการประกอบการรับการนิเทศภายใน
ได้อย่างเพียงพอ
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6. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.1 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงานวิชาการ ที่ได้รับรางวัลหรือประสบความสาเร็จ
ในการบริหารงาน
6.2 ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกับ
สังกัดอื่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.3 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงานวิ ชาการ ระดับการศึกษาปฐมวัยด้า นอื่น ๆ
เช่น ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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สิทธิเลือกตั้งในเขตตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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Abstract
This study aimed to: search effectiveness on carrying out the Three-yeared Development Plan (20112013): 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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วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

1. บทนา

ความจาเป็นและความสาคัญของการกาหนดใช้และจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างยิ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักชัย ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่กาหนดกรอบ
ทิศทางสาหรับการพั ฒนาท้องถิ่นในระดับฐานราก ซึ่งถ้าการ
ด าเนิ นงานตามแผนดั งกล่ าวสอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์
เป้าหมาย แผนงาน โครงการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่วางไว้ ก็
ย่อมที่จะทาให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นไปตามแนวทางที่มุ่งหวังเพราะประสิทธิผลหรือความสาเร็จ
ของการด าเนิ นงานพั ฒนาก็ ย่ อมเป็ นผลพวงมาจากการ
ดาเนินงานที่เป็นไปตามแผนนั่นเอง ทั้งนี้ จากการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในแง่มุม
ต่ างๆ ตั้ งแต่ ขั้ นตอนการจั ดท าแผน การก าหนดกรอบและ
ระยะเวลาการดาเนินงานต่างๆ ตามแผนไปจนถึงรายละเอียด
โครงการและกิ จกรรมที่ ระบุ ในแผน การก าหนดกรอบและ
ระยะเวลาการดาเนินงานต่างๆ ตามแผนไปจนถึงรายละเอียด
โครงการและกิจกรรมที่ระบุในแผนนั้นค่อนข้างมีกระบวนการที่
ซั บซ้ อนอั นอาจกระทบถึ งระดั บประสิ ทธิ ผลของการน า
แผนปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่แผนกาหนดไว้
ผู้ ศึ กษามี ความสนใจที่ จะศึ กษาข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ถึ ง
ประสิทธิผลของแผนพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
และพิจารณาว่าเกิดปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดาเนินงาน
ตามแผน โดยผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่จะทาการศึกษา คือ องค์การ
บริ หารส่ วนต าบลหลั กชั ย อ าเภอลาดบั วหลวง จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะนาผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล
การดาเนินงานตามแผนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดังกล่าว เป็นข้อมูลในการกาหนดกรอบทิศทางสาหรับจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและปฏิบัติได้จริงในกิจกรรม
การดาเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัว หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3. วิธีการวิจัย
3.1 กลุ่ม ตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มี สิทธิเลือกตั้งในเขต
ตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จานวน 375 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
นาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมีจานวน 218 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.1 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี จานวน 137
คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่าจานวน 104 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.7 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร/ประมง
จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีรายได้ตั้งแต่
5,000 - 10,000 บาท จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5
4.2 ข้อมูลด้านระดับประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา :
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

11

ตารางที่ 1 ระดับประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ
ประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ
1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
5. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
8. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับประสิทธิผลของการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา :
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมากโดยเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายได้ พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน โดยด้านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ด้าน
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาเศรษฐกิ จของชุ มชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่นยั่งยืน และด้านที่มีประสิทธิผล
น้อยที่สุด คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของ
การนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี 6 ด้านอยู่
ในระดั บ มากและมี 2 ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
รายละเอียดดังนี้
5.1.1 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน โดยภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
x
3.46
0.62
มาก
3.40
0.58 ปานกลาง
3.35
0.63 ปานกลาง
4.13
0.59
มาก
3.62
0.65
มาก
3.55
4.15
3.49
3.42

0.64
0.55
0.64
0.29

มาก
มาก
มาก
มาก

พบว่าประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (2554 –
2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และมาก 3 ข้อ โดย
เรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ยตามล าดั บ คื อ อบต.มี ก าร
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น รองลงมา คือ อบต.การ
ส่งเสริ มการเกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.มี โครงการส่ งเสริ ม
แก้ไขปัญหาความยากจน และอบต.มีสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้กับประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามล าดับ เพราะองค์ การบริหารส่วนต าบลหลักชั ย
ดาเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และ
ระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตน้าอ้อย
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน เช่น กระเป๋า พวงหรีด โดยมี
กลุ่มสตรีและผู้นาชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนในการดาเนิน
โครงการ จึงทาให้มีรายได้ในชุมชนเป็นที่น่าพอใจ และเป็น
โครงการที่เกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รวีนันท์ ป๋าป่าสัก[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประเมินผลการ
ดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเรือน อาเภอป่าซาง จังหวัด
ลาพูน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดทาบริการสาธารณะ
ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลบ้ านเรื อน บรรลุ ผลตาม
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นต าบลบ้ า นเรื อ น
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แผนพัฒนาสามปี ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 โดยพบว่า
การจัดทาบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ บรรลุผลในระดับปานกลาง
5.1.2 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยภาพรวมพบว่า
ประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 –
2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมาก 2 ข้อ โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ ประชาชนได้รับการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ประชาชนมี
ความรู้ด้านการวางแผนทา SME ประชาชนได้รับสนับสนุนให้
ท าการค้ าขาย จ าหน่ ายสิ นค้ า และการหาตลาด และ
ประชาชนมีความรู้ดา้ นภาษี ตามลาดับ เพราะองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักชัยดาเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตาบล
หลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้นาชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนใน
การประกอบอาชีพ โดยผู้บริหารมีความดูแลเอาใจใส่และให้
ความสาคัญกับประชาชนภายในพื้นที่ โดยมีการส่งเสริมด้าน
เกษตรกรรม ทั้งมีการพาไปศึกษาดูงาน และมีการอบรมให้
ความรู้ กั บประชาชนเพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มอาชี พให้ ได้ รั บ
ความรู้ ทาให้โครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ สมโชค เงิ น ดี [2] ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
ประสิทธิผลของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25522554) ของเทศบาลในเขตอาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขตอาเภอบางมูลนาก
จั งหวั ดพิ จิ ตร ใน 4 ขั้ น คื อ ขั้ นเตรี ยมการวางแผน ขั้ น
ด าเนิ นการวางแผน ขั้ นการปฏิ บั ติ ตามแผน และขั้ นการ
ประเมินผล โดยภาพรวมแล้ว ถือว่าการดาเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อยู่ในระดับ
ปานกลาง
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5.1.3 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยภาพรวม พบว่าประสิทธิผลของการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ
ประชาชนมี ค วามรู้ ก ารแก้ ไขป้ อ งกั น จากภั ย ธรรมชาติ
รองลงมา คือ ประชาชนมีการสร้างจิตสานึกและตระหนัก
ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประชาชนมีความรู้การจัดระบบบาบัดน้าเสียมลภาวะเป็น
พิษ และประชาชนมีความรู้ด้านการกาจัดขยะ เช่น การ
คัด แยกขยะ เพราะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหลั ก ชั ย
ดาเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และ
ระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นา
ชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้การแก้ไขป้องกันภัย
จากธรรมชาติ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหลั ก ชั ย ให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยการจัดให้มีโครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร
ป้อ งกั น ภัย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) เพื่ อให้ ประชาชนใน
พื้น ที่ มี ความรู้ ความเข้ า ใจ ในวิ ธี การป้ องกั น ภั ยทั้ งการ
เผชิญภัย และป้องกันภัย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทวีศักดิ์ ยรรยง [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ามะคาบ อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ า มะคาบ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร คื อ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
5.1.4 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ าอยู่ ในระดับมาก 3 ข้ อ และ
ปานกลาง 1 ข้ อ โดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย
ตามลาดับ คือ จัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณี เช่น
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ประเพณีสงกรานต์ ,ประเพณีแห่เทีย นเข้าพรรษา ฯลฯ
รองลงมา คือ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูโบราณ
สถานที่สาคัญของท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา และ มีโครงการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสอนดนตรีไทย ฯลฯ
ตามลาดั บ เพราะองค์การบริหารส่ วนตาบลหลักชั ย
ดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และ
ระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นา
ชุมชนที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณีโดยมีการ
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมรดน้า
ด าหั ว ผู้ สู ง อายุ และมี ก ารส่ ง เสริ ม ประเพณี แ ห่ เ ที ย น
เข้าพรรษาโดยมีการบู รณาการกับหน่วยงานและองค์กร
ภายในพื้นที่ทั้งโรงเรียนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานต่อกันมาและ
เป็ น การท างานบู ร ณาร่ ว มกั บ องค์ ก รภายในพื้ น ที่ โดย
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เด่ น ดวง สุ บุ ต รดี [4] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อ
การด าเนิ นงานของเทศบาลต าบลแกด า อาเภอแกด า
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1)การดาเนินงาน
ของเทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จั ง หวั ด
มหาสารคาม จานวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดาเนินงานอยู่
ในระดับปานกลาง และจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก จานวน 1 ด้าน คือ ด้านการ
บ ารุ ง ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู ม ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
5.1.5 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ
สร้ า งจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากร
พนักงาน รองลงมา คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส่วนในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพกา
รบริหารงานของผู้นาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามลาดับ

13

เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยดาเนินการตาม
นโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และระเบียบที่ถือ
ปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน โดย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึก และพัฒ นาขี ดความสามารถบุค ลกรพนัก งาน
องค์การบริหารส่ว นตาบลให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการทางาน
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ทาอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์กรและประชาชน โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กฤษณี งามเจริญ [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลบุ่ ง มะแลง อ าเภอสว่ า งวี ร ะวงศ์ จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ผลการวิ จั ย พบว่ า 1)สภาพการน า
แผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งมะแลง อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการก่อสร้าง
ถนนและซ่ อ มแซมถนน รองลงมาคื อ การด าเนิ น การ
ขยายเขตไฟฟ้ า และไฟฟ้ า สาธารณะ ด้ า นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ มีการดาเนินการฝึ กอบรมอาชีพ ได้แก่ การ
อบรมเกี่ ย วกั บ การเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ด้ า นการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ดาเนินการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คน
พิ ก าร ผู้ ป่ ว ยเอดส์ และผู้ ด้ อ ยโอกาส ด้ า นการพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม ดาเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เช่น การ
ปลูกต้นยางนา การปลูกหญ้าแฝก ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
5.1.6 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และ
ปานกลาง 2 ข้ อ โดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย
ตามล าดั บ คื อ การขยายเขตบริ ก ารไฟฟ้ า /ไฟฟ้ า
สาธารณะให้ทั่วถึงทาให้ประชาชนได้รับครบทุกครัวเรือน
รองลงมา คื อ การพั ฒ นาระบบการชลประทานเพื่ อ
การเกษตรอย่างทั่วถึงทาให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มาก
ขึ้น การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้านทา
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ให้ประชาชนได้รับการอุปโภค-บริโภคครบทุกครัวเรือน
และการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนและสะพาน
ทางเท้า ทาให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ตามลาดับ
เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยดาเนินการตาม
นโยบายของผู้บริหารตาบลหลักชัย และระเบียบที่ถือ
ปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนที่มุ่งเน้น
ตาม การบริการสาธารณะการขยายเขตบริการไฟฟ้า/
ไฟฟ้ า สาธารณะให้ ทั่ ว ถึ งท าให้ ป ระชาชนได้ รั บ ครบทุ ก
ครัวเรือน โดยมีการออกประชาคมสารวจความต้องการของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะขยายเขตบริการไฟฟ้า/
ไฟฟ้ าสาธารณะ และไฟส่ องสว่ างทาง เพื่ ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการ
ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย อี ก ด้ ว ย โดยสอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จัย ของ อาพร เชาว์จั นทร์ [6] ได้ศึ กษาวิ จัย เรื่ อ ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานตาม
แผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเวี ย ง
สะอาด อ าเภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวี ย งสะอาด อ าเภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด
มหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนก
เป็ น รายด้ า น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า น
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ แผนงานพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานพัฒนาด้ านการเมืองการ
บริหาร แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้า แผนงานพัฒนาด้าน
สั ง คม แผนงานพั ฒ นาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อ ม แผนงานพัฒ นาด้ านสาธารณสุข แผนงาน
พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และแผนงาน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.1.7 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยภาพรวมพบว่า ประสิทธิผลของการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลาดับจาก
มากไปน้อยตามลาดับ คือ การป้องกันยาเสพติดทาให้
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ปัญหายาเสพติดลดลง รองลงมา คือ การส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสาธารณสุขทาให้ประชาชนมีสุขภาพพลามัย
แข็ ง แรง การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ท าให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และการสงเคราะห์ สตรี เด็ก
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทาให้คุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น ตามลาดับ เพราะองค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัยดาเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตาบล
หลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้นาชุมชน ที่มุ่งเน้นตามหลักธรรมาภิบาล ด้าน
นิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส่ ด้านการมีส่วน
ร่วม ด้านความรับผิด ด้านความคุ้มค่า โดยสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ ณั ฐ พงศ์ อ าภวา [7] ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การ
ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
เทศบาลตาบลบ้านถ่อน อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ผลการวิจัยพบว่า 1) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสาม
ปีเทศบาลตาบลบ้านถ่อน อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โดยรวมอยู่ ร ะดับ ปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้า น
พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก 1 ด้ า น คื อ ด้ า นการพั ฒ นา
คุณ ภาพชี วิ ตของประชาชนทั้ ง ด้า นร่ า งกายจิ ต ใจและ
สติปัญญา อยู่ระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้ อ ย คื อ ด้ า นการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ง แวดล้อม ด้าน
การส่งเสริมให้มีสาธารณูปการอย่างทั่วถึง ด้านการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสโดย
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
5.1.8 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุม ชน/สั งคมและรั ก ษาความสงบ โดยภาพรวมพบว่ า
ประสิทธิผลของการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 –
2556) ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ
โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ คือ ประชาชน
อาศั ยอย่ า งสงบสุข รองลงมา คื อประชาชนมีค วาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีส่วนร่ว ม
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ทางด้านการเมืองท้องถิ่น และประชาชนมีการอบรมและ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ตามลาดับ เพราะองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักชัยดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร
ตาบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้นาชุมชนที่มุ่งเน้นการให้ประชาชนในพื้นที่
อาศัยอย่างสงบสุข โดยองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
มีจัดโครงการดูแลความสงบสุขของชุมชน โดยมี อปพร.
ออกมาตรวจตราเวรยามและเฝ้าระวังภายในเขตพื้นที่ ทั้ง
ในช่วงเทศกาล และปกติ เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัย ทั้งชีวิ ตและทรัพ ย์สิ นให้กั บ ประชาชนภายใน
พื้นที่ ตาบลหลั กชัย โดยสอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ สม
มาศ โชคชัยวัฒนากร[8] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดของ
สมาชิกสภาเทศบาลต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
ในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) สมาชิ กสภา
เทศบาล มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของเทศบาล
ต าบลในจั ง หวั ด มหาสารคาม จ านวน 8 ด้ า น พบว่ า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจาแนกเป็นรายด้านพบว่ามี
การด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ มาก จ านวน 5 ด้ า น เรี ย ง
ตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการจัดให้มี
และบารุงรักษาทางบก รองลงมา คือ ด้านบารุงศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน
และที่ ส าธารณะรวมทั้ ง การก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ พิการ
และมี การด าเนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง จ านวน 3
ด้าน เรีย งล าดั บจากค่า เฉลี่ยมากไปน้อ ย คือ ด้ านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรองลงมาคือ ด้าน
การให้ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม และด้านการให้มี
เครื่องใช้ในการดับเพลิง
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
6.1.1 ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจั ดระเบียบชุมชน/
สั งคมและรั ก ษาความสงบควรมี ระบบการรั กษาความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่
6.1.2 ด้ านยุ ทธศาสตร์การพัฒนาส่ งเสริ มและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ควรมี ก ารสงเคราะห์ สตรี เด็ ก ผู้ สู งอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.1.3 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรมี
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนและสะพานทางเท้า
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
6.1.4 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
บ้ า นเมื องที่ ดี ควรสร้ างจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
6.1.5 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นควร
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสม่าเสมอ
6.1.6 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มและส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยว ควรมี การจัดการอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
ให้แก่ประชาชนในการแก้ไขป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6.1.7 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม ควรจัดให้มีการให้
ความรู้ แ ก่ ป ระชาชน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเป็ น
ผู้ประกอบการในอนาคต
6.1.8 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ควรสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง พร้ อ มหาตลาดรองรั บ และมี ก าร
สนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
6.2.2 ควรประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลหลักชัย
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การศึกษาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
A Study of Lunch Project Management of Schools under Phranakhon Si
Ayutthaya City Municipality
ณัฐวรรณ ตรวจนอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา วิธีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูผู้
ดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้ อมูลด้วยหาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 ศึกษา
แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ จานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 4 ด้าน 2.1) ด้านการบริหารงานโครงการ ได้แก่โรงเรียนมีการวางแผนการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
หรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2.2) ด้านงบประมาณ ได้แก่โรงเรียนมีการวางแผนงานการใช้งบประมาณโครงการอาหา ร
กลางวัน โดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติจากส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรอื่นและงบประมาณอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาได้ 2.3) ด้านการดาเนินงาน ได้แก่โรงเรียนมีการจัดหาพื้นที่ เพื่อ
จัดตั้งโรงอาหารและควรกาหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่ อย่างเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยกาหนดสัดส่วนของสถานที่
ปรุงอาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน และ 2.4) ด้านการนิเทศและติดตามผล ได้แก่โรงเรียน
ควรนาผลการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
คาสาคัญ: 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. บทนา

โครงการอาหารกลางวันจึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก
ความตระหนักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ
ในเด็ก ซึ่งพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจานวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมี
อาหารกลางวันแต่ไม่เพียงพอหรือมีคุณค่าทางโภชนาการ
ต่าทาให้การเจริญเติบโตทางร่างกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุ ข มี เ ด็ ก จ านวนมากที่ ป ระสบ
ปัญหาภาวะโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่
ห่างไกลและโรงเรียนสังกัดเทศบาลซึ่งเด็กส่วนใหญ่เป็น
เด็กที่มีความยากจน จึงทาเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหา
หลายประการ ได้ แ ก่ เด็ ก ขาดความสมบู ร ณ์ ทั้ ง ทาง
ร่ า งกายและสมองเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและการ
พัฒนาทุกด้านโดยรวม กระทรวงศึกษาธิการจึงเริ่มต้ น
โครงการในปี พ.ศ. 2525 และได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ
60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ภายใต้ ค าขวั ญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็ ก
ประถมศึ ก ษา ไม่ หิ ว โหย โดยก าหนดนโยบายให้ ทุ ก
โรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันก่อนวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2530 ในช่ ว งปลายปี ง บประมาณ พ.ศ. 2534
รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในปีพ.ศ. 2535

เพื่อนาดอกผลกองทุนไปให้แก้ปัญหาด้านทุพโภชนาการ
ของเด็กระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด และ
เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ปั ญ หาด้ า นทุ พ โภชนาการและการขาด
อาหารกลางวั น บั งเกิ ดผลเร็ วขึ้ น จึ งเกิ ด ความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารสุข ระดม
สรรพกาลังด้านวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วิชาการ
และบุ ค ลากร เพื่ อ พั ฒ นาโครงการอาหารกลางวั น ได้
ตระหนั ก หาภาวะโภชนาการและขาดแคลนอาหาร
กลางวัน
เทศบาลนครพระนครศรี อยุ ธยาเป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่
รับผิ ดชอบในการดาเนินการโครงการอาหารกลางวันของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปี
การศึ ก ษา 2557 มี ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในสั ง กั ด ที่
ดาเนินตามโครงการอาหารกลางวัน จานวน 8 แห่ง การ
ดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการด้านอาหาร
กลางวันมุ่งหวังให้นักเรียนขาดแคลนได้มีอาหารกลางวัน
รับประทานที่ถูกหลักโภชนาการ มีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย เพื่อช่วยสร้างเสริม สุขภาพ
สติปัญญา อารมณ์ ซึ่งมีความจาเป็นสาหรับโรงเรียนใน
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สั ง กั ด เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น อย่ า งมาก
เนื่ อ งจากสภาพของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค วามแตกต่ า งกั น การจั ด สรร
งบประมาณในการช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนจึงมีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนและ
จานวนนักเรียน จากการรายงานผลการประเมินโครงการ
อาหารกลางวั น ของโรงเรี ย น สั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ยังประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
มากมาย ผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้ ด าเนิ น งานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน และศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรี ย น สั ง กั ด เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางส่งเสริมการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

3. วิธีการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
ศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการอาหารกลางวัน และครู ผู้ ดาเนิน งานโครงการ
อา หา รกลา งวั น ในโ รงเรี ยนสั ง กั ด เทศบ าล นค ร
พระนครศรีอยุธยา จานวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจั ย เป็ น แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ วยหาค่า สถิ ติ
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ขั้ น ที่ 2
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวัน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
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4. ผลการวิจัย
4.1 การศึ กษาสภาพการบริ หารงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
4.1.1 ด้านการบริหารงานโครงการ โดยในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ข้ อ โรงเรี ย นมี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารบุคลากรให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบ และข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ข้ อ โรงเรี ยนมี ก าร
ประชุม วางแผนการดาเนินงานการบริหารด้านบุคลากร
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
4.1.2 ด้านงบประมาณ โดยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ที่
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ ข้ อ โรงเรี ย นมี ก ารแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง แผนและ
กระบวนการด าเนิ น งานการบริ ห ารงบประมาณตาม
ลักษณะของปัญหาที่ค้นพบในการตรวจสอบและข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือข้อ โรงเรียนมีการจัดหางบประมาณมา
เพิ่มเติมหรือทดแทนส่วนที่หมดไป โดยวิธีจัดตั้งกองทุน
จากผู้มีจิตศรัทธาในท้องถิ่น
4.1.3 ด้านการดาเนินงาน โดยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ที่
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุดคือข้อโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรี ยนและข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย
ต่าสุดคือข้อโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยใช้วิธีจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดหาทุ นขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อดาเนินการ
จัดหานั้นมีความเหมาะสม
4.1.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล โดยในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ที่ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อโรงเรี ยนได้ น าเอาผลของการประเมิ น
โครงการอาหารกลางวั น น ามาปรั บปรุ งโครงการอาหาร
กลางวั นทางด้ านบุ คลากรและข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อ
โรงเรี ย นได้ น าเอาผลของการประเมิ น โครงการอาหาร
กลางวัน นามาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศติดตามผล
4.2 แนวทางส่ งเสริ ม การบริ หารงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

20

4.2.1 ด้ านการบริ หารงานโครงการ มี แนวทางส่ งเสริ มที่
สาคัญคือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรี ย นร่ ว มกั น ระหว่ า ง
บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก เช่นผู้ปกครอง
ชุมชนหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2) ควรมีการแต่งตั้งบุคลากร
รั บ ผิ ด ชอบให้ ปฏิ บั ติ งานโครงการอาหารกลางวั น ของ
โรงเรียนให้ชัดเจน 3) กรณีที่โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ
ควรขอความร่ ว มมื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรจาก
ภายนอกมาร่ วมด าเนิ นงานโครงการอาหารกลางวั น 4)
พิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรในการดาเนิน
โครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ 5) พิจารณาให้ครูได้รับ
การประชุ มชี้ แจงหรื อสั มมนาเกี่ ยวกั บโครงการอาหาร
กลางวั น การโภชนาการและการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานอาหาร 6) ควรติ ดตามการบริ หารงานโครงการ
อาหารกลางวันที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยการตรวจสอบ
การดาเนินงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแผนการนา
ความรู้ ความสามารถมาใช้ในการดาเนินงานโครงการและ 7)
นาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขสภาพการดาเนินงาน
ด้านการบริหารโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันมากยิ่งขึ้น
4.2.2 ด้านงบประมาณ มีแนวทางส่งเสริมที่สาคัญ คือ 1)
โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการใช้งบประมาณโครงการ
อาหารกลางวั น โดยใช้ ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รั บการ
จั ด สรรปกติ จ ากส่ ว นราชการ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บการ
สนั บสนุ นจากองค์ กรอื่ นและงบประมาณอื่ นๆที่ โรงเรี ยน
จั ดหามาได้ 2) โรงเรี ยนควรใช้ งบประมาณที่ มี อยู่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ อ ย่ า งประหยั ด 3) โรงเรี ย นควรหาแนวทาง
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในรูปแบบ
งบประมาณจากที่ อื่ นๆ โดยให้ ผู้ ปกครองร่ วมมื อในการ
ดาเนินงานและการทาเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 4) โรงเรียน
ควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยวิ ธี การที่ แตกต่ างกั นไป เช่ น ตรวจสอบระบบบั ญชี
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและ 5) ควรมีการนาผลการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและพั ฒ นาให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
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4.2.3 ด้านการดาเนินงาน มีแนวทางส่งเสริมที่สาคัญคือ 1)
โรงเรี ยนควรมี การวางแผน การด าเนิ นงานให้ เหมาะกั บ
สภาพของโรงเรี ยนและงบประมาณที่ ได้ รั บเพื่ อให้ การ
ด าเนิ นงานเป็ นไปอย่ างทั่ วถึ ง 2) โรงเรี ยนควรก าหนด
รูปแบบการดาเนินงานให้เหมาะกับสภาพบริบทของโรงเรียน
และงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดโครงการอาหารกลางวัน
ในวงเงินงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 3) โรงเรียนควรมีการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้ง
โรงอาหารและควรกาหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่างเกิด
ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยกาหนดสัดส่วนของสถานที่ปรุง
อาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน
4) กรณีที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่โรงอาหาร ควรหาแนวทางในการ
จัดสร้างอาคารชั่วคราวหรือใช้สถานที่อื่นในการรับประทาน
อาหารของนักเรียนเช่นห้องเรียน ระเบียงอาคาร ใต้ร่มไม้
ฯลฯ 5) โรงเรี ยนควรจั ดหางบประมาณเพื่ อจั ดซื้ อวั สดุ
อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 6) โรงเรียน
ควรขอรั บความสนั บสนุ นวั สดุ อุ ปกรณ์ โครงการอาหาร
กลางวันจากหน่วยงาน ร้านค้า ชุมชนหรือผู้ปกครอง 7) ควร
ก าหนดให้ มี ผู้ รั บผิ ดชอบในการดู แลรั กษาวั สดุ อุ ปกรณ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 8) โรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ป้ องกั นปรั บปรุ ง แก้ ไข การช ารุ ด เสี ยหาย สกปรก 9)
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบการใช้วั สดุ อุ ปกรณ์ โครงการ
อาหารกลางวั น อย่ า งสม่ าเสมอด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น
ตรวจสอบผลการใช้ ตรวจสอบคุ ณภาพของวั สดุ อุ ปกรณ์
ตรวจสอบความชารุดเสียหาย ฯลฯ เป็นต้น 10) โรงเรียน
ควรมีการนาผลการติดตามตรวจสอบการใช้ อาคารสถาน
ที่ ม าปรั งปรุ งแก้ ไ ข บ ารุ ง ซ่ อ มแซมและพั ฒ นาให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดหางบประมาณเพื่อการก่ อสร้ างเพิ่ มเติ มหรือซ่อมแซม
และ 11) โรงเรียนควรนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการใช้
วั สดุ อุ ปกรณ์ การจั ดซื้ อ จั ดหาเพื่ อทดแทนส่ วนที่ ช ารุ ด
เสียหาย สูญหายรวมทั้งการจัดหางบประมาณเพื่อซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
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4.2.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล มีแนวทางส่งเสริมที่
สาคัญคือ 1) โรงเรียนควรจัดให้มีการนิเทศและประเมินผล
การด าเนิ นงานให้ เ หมาะสมกั บ สภาพของโรงเรี ยน 2)
โรงเรี ยนก าหนดรู ปแบบการด าเนิ นงานให้ เหมาะสมกั บ
บริ บ ทของโรงเรี ย น เช่ น ระยะเวลาในการนิ เ ทศ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการนิ เ ทศ เป็ น ต้ น 3) โรงเรี ย นให้
บุคคลภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ 4) โรงเรียนมีการนิเทศและติดตามผล
การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้ อ
ประโยชน์ต่อโครงการ และ 5) โรงเรียนนาผลการพัฒนา
รูปแบบการดาเนินงานมาปรับปรุ งแก้ไขและส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. อภิปรายผล
5.1 จากการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาใน
ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาก
จากโครงการอาหารกลางวั นเป็ นโครงการที่ ก าหนดจาก
นโยบายที่เป็นกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการต้องให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยดี ลดการขาดสารอาหาร นักเรียนได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการมีสุขนิสยั ในการรับประทานอาหาร
ที่ดีและส่งให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้นในการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรี ยนในทุ กด้ านโรงเรี ยน
สามารถดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสมนึก เสียงหวาน [4]ที่กล่าวว่าการประเมินโครงการ
อาหารกลางวั นโรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชนวั ดจั นทราวาส
ผู้บริหารและครู อยู่ในระดั บเห็ นด้วยมาก โดยโครงการมี
วัตถุประสงค์ในด้านการลดปัญหาการขาดสารอาหารในวัย
เรี ยน โครงการมี วั ตถุ ประสงค์ ในด้ านการสงเสริ มภาวะ
โภชนาการที่ดีเหมาะกับวัยของนักเรียน ส่วนโครงการที่มี
แนวทางด าเนิ นงานที่ สอดคล้ องกั บแผนที่ ชัดเจน และมี
ความจาเป็นที่ต้องดาเนินการโครงการเป็นอย่างมาก เห็น
ด้วยมากที่สุด อาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานมี

21

คุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสะอาดปลอดภัยไม่มี
สารปนเปื้ อ น โครงการช่ ว ยลดจ านวนนั ก เรี ย นที่ ข าด
สารอาหาร ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีน้าหนักและ
ส่วนสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์
นอกจากนี้ การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ทั้ง
ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ทาให้
การดาเนิน งานเป็น ไปตามขั้นตอนการดาเนิน งานและ
ประสบผลสาเร็จ
5.2 ผลการวิจัย พบว่า แนวทางส่งเสริมการการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรียน สั งกั ดเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุ ธยาจากการศึ กษาสภาพการด าเนิ นงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรียน สั งกั ดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 4 ด้านนั้นสามารถสรุปโดย
จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
5.2.1 ด้ านการบริ หารงานโครงการ ผลการวิ จั ยพบว่ า มี
แนวทางส่งเสริมที่สาคัญ คือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผน
งานการด าเนิ นงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรี ยน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก
เช่นผู้ปกครอง ชุมชนหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2) ควรมีการ
แต่ งตั้ งบุ คลากรรั บผิ ดชอบให้ ปฏิ บั ติ งานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนให้ชัดเจน 3) กรณีที่โรงเรียนมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ ควรขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือบุคลากร
จากภายนอกมาร่วมดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4)
พิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรในการดาเนิน
โครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ 5) พิจารณาให้ครูได้รับ
การประชุมชี้แจงหรือสัมมนาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
การโภชนาการและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร 6)
ควรติดตามการบริหารงานโรงการอาหารกลางวันที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ โดยการตรวจสอบการดาเนินงาน ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและแผนการนาความรู้ ความสามารถมาใช้ใน
การด าเนิ นงานโครงการ และ 7) น าผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการดาเนินงานด้านการบริหารโครงการ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวั นมากยิ่ งขึ้ นซึ่ งสอดคล้ องกั บการศึ กษาของสุ นทร
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วรรณารักษ์ [5] ที่กล่าวว่า กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
โรงเรี ย นเปิ ด โอกาสให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครู
ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้ามามี ส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนิ นงานโครงการและการน าผลผลิ ตจากโครงการไป
สนับสนุนอาหารกลางวัน มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องช่วงเวลาการดาเนินโครงการ โรงเรียนสามารถดาเนิน
โครงการตามแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้ มี
การประเมิ นผลงานตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ได้ มี การ
ประเมิ นผลงานตามระยะเวลาที่ ก าหนดและด าเนิ นงาน
เหมาะสมกับฤดูกาล
5.2.2 ด้านงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางส่งเสริมที่
ส าคั ญ คื อ 1) โรงเรี ย นควรมี ก ารวางแผนงานการใช้
งบประมาณโครงการอาหารกลางวั น โดยใช้ ข้ อมู ลจาก
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรปกติ จ ากส่ ว นราชการ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รอื่ น และ
งบประมาณอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาได้ 2) โรงเรียนควรใช้
งบประมาณที่มอี ยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างประหยัด 3) โรงเรียน
ควรหาแนวทางสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในรูปแบบงบประมาณจากที่อื่นๆ โดยให้ผู้ปกครองร่วมมือใน
การด าเนิ นงานและการท าเกษตรเพื่ ออาหารกลางวั น 4)
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น ตรวจสอบระบบ
บัญชี ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และ 5) ควรมีการนาผล
การติ ดตาม ตรวจสอบปรั บปรุ งแก้ ไขและพั ฒนาให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพโดยตลอด อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของถนอมศรี คงทน [1] ที่กล่าวว่า
อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องดาร การสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาลโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรจากัด
และนักเรียนที่มีครอบครัวฐานะยากจนด้วย
5.2.3 ด้ านการด าเนิ นงาน ผลการวิ จั ยพบว่ า มี แนวทาง
ส่ งเสริ มที่ ส าคั ญ คื อ 1) โรงเรี ยนควรมี การวางแผนการ
ดาเนินงานให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียนและงบประมาณที่
ได้รับเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึง 2) โรงเรียนควร
กาหนดรูปแบบการดาเนินงานให้เหมาะกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดโครงการอาหาร
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กลางวันในวงเงินงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน 3)โรงเรียนควรมีการจัดหาพื้นที่เพื่อ
จัดตั้งโรงอาหารและควรกาหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่าง
เกิดประโยชน์ให้มากที่สดุ โดยกาหนดสัดส่วนของสถานที่ปรุง
อาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน
4) กรณีที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่โรงอาหาร ควรหาแนวทางในการ
จัดสร้างอาคารชั่วคราวหรือใช้สถานที่อื่นในการรับประทาน
อาหารของนักเรียน เช่น ห้องเรียน ระเบียงอาคาร ใต้ร่มไม้
ฯลฯ 5) โรงเรี ยนควรจั ดหางบประมาณเพื่ อจั ดซื้ อวั สดุ
อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 6) โรงเรียนควร
ขอรับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวัน
จากหน่ ว ยงาน ร้ า นค้ า ชุ ม ชนหรื อ ผู้ ป กครอง 7) ควร
ก าหนดให้ มี ผู้ รั บผิ ดชอบในการดู แลรั กษาวั สดุ อุ ปกรณ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 8) โรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ป้ องกั นปรั บปรุ ง แก้ ไข การช ารุ ด เสี ยหาย สกปรก 9)
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบการใช้วั สดุอุ ปกรณ์ โครงการ
อาหารกลางวั น อย่ า งสม่ าเสมอด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น
ตรวจสอบผลการใช้ ตรวจสอบคุ ณภาพของวั สดุ อุ ปกรณ์
ตรวจสอบความชารุดเสียหาย ฯลฯ เป็นต้น 10)โรงเรียนควรมี
การนาผลการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่มาปรัง
ปรุงแก้ไข บารุง ซ่อมแซมและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหางบประมาณ
เพื่อการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม และ 11) โรงเรียนควร
นาผลการตรวจสอบมาปรั บปรุ งการใช้ วั สดุ อุ ปกรณ์ การ
จั ดซื้ อ จั ดหาเพื่ อทดแทนส่ วนที่ ช ารุ ด เสี ยหาย สู ญหาย
รวมทั้งการจัดหางบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
กับจานวนนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริศักดิ์
สุนทรไชย และคณะ [3]ที่กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือ คือ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต้องการความร่วมมือกัน
ระหว่ างบุ คลากรในโรงเรี ยนโดยมี คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นผู้กาหนดแนวทางใน
การบริหารเน้นการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนในการร่วมกัน
เฝ้ าระวั งปั ญหาโภชนาการบกพร่ องและโภชนาการเกิ น
นอกจากบทบาทหน้าที่ของครูอนามัยโดยสร้างแนวคิดว่ า

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

บทบาทการเฝ้าระวังทางโภชนาการเป็นเรื่องของครูที่จะต้อง
ดูแลนักเรียนในห้องเรียนของตนเองให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่องการบริโภคอาหาร เพื่อให้นักเรียนตื่นตัวและตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาพของตนเองเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบเพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวังปัญหาโภชนาการของนักเรียนใน
ปกครอง การดาเนินการโครงการควรมีการร่วมมือกันระหว่าง
4 ภาคี ได้แก่ ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนเพราะปัญหาโภชนาการ
เป็นปัญหาที่ครอบคลุมการรับประทานอาหารของนักเรียนทั้ง
ที่โรงเรียนที่บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่ มเติ มจากรั ฐบาล โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่ มี
ทรัพยากรจากัดและนักเรียนมีครอบครัวที่มีฐานะยากจน
5.2.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า มี
แนวทางส่งเสริมที่ สาคัญ คือ 1) โรงเรี ยนควรจัดให้มี การ
นิเทศและประเมินผลการดาเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน 2) โรงเรียนกาหนดรูปแบบการดาเนินงานให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น ระยะเวลาในการนิเทศ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการนิ เ ทศ เป็ น ต้ น 3) โรงเรี ย นให้
บุคคลภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ 4) โรงเรียนมีการนิเทศและติดตามผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้อประโยชน์
ต่อโครงการและ 5) โรงเรียนนาผลการพัฒนารูปแบบการ
ดาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์
มูลดวง [2]การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
สระทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่
กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การนิเทศ
กากับติดตามและการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ การสารวจข้อมูลที่ถูกต้อง ได้จัดทา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วนได้จัดทาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้
เป็ น ปั จ จุ บั น และครบถ้ ว นการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการดาเนินงานวางแผนการ

23

ดาเนินงานร่วมกันการดาเนินการตามแผนสามารถดาเนินตาม
แผนที่วางไว้การประเมินผลสามารถประเมินผลและนาข้อมูล
มาวิเคราะห์และแก้ไขการายงานผล สามารถรายงานผลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกาหนด
นอกจากนี้ ต้ องพิ จารณาให้ ครู ได้ รั บการประชุ มชี้ แจง
สัมมนาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน การโภชนาการและ
การตรวจสอบคุ ณภาพมาตรฐานอาหาร ควรติ ดตามการ
ดาเนินงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยตรวจสอบการ
ดาเนินงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลการนาความรู้
ความสามารถมาใช้ ในการด าเนิ นงานโครงการ นาผลการ
ตรวจสอบมาปรั บปรุ งแก้ ไขสภาพการด าเนิ นงานด้ านการ
บริ หารงานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพการบริหารงานโครงการมาก
ยิ่งขึ้น โดยการปฏิบัติต่อการบริหารงานโครงการในข้างต้น
แม้ ว่าโรงเรียนส่ วนใหญ่ได้ด าเนิ นการไปแล้ ว แต่ก็ ประสบ
ผลสาเร็จในระดับหนึ่งในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีทรัพยากร
ทางการศึกษาเพียงพอทั้งงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร
และระบบการบริหาร สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ กการแก้ไข
ปัญหาจึงต้องใช้ความร่วมมือเป็นหลักและต้องใช้เวลาในการ
ด าเนิ นงานภายใต้ ข้ อจ ากั ดเรื่ องทรั พยากรทางการศึ กษา
ดังนั้น หากมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึ กษา ซึ่ งได้ แก่ ก องการศึ กษาเทศบาลนคร
พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ หน่ ว ยงานอื่ น เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทย ที่
ควบคุมดูแลองค์การประครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานได้มีการกาหนดแนวทางการให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในระดับพื้นที่จะเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนอีกทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริศักดิ์ สุนทรไชย
และคณะ [3] ที่กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือ คือ โครงการ
อาหารกลางวั นโรงเรี ยนต้ องการความร่ วมมื อกั นระหว่ าง
บุคลากรในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการดาเนินโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนเป็นผู้กาหนดแนวทางในการบริหารเน้น
การมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนในการร่วมกันเฝ้าระวังปัญหา
โภชนาการบกพร่องและโภชนาการเกินนอกจากบทบาทหน้าที่
ของครูอนามัย โดยสร้างแนวคิดว่าบทบาทการเฝ้าระวังทาง
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โภชนาการเป็นเรื่องของครูที่จะต้องดูแลนักเรียนในห้องเรียน
ของตนเอง ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อให้
นั กเรี ยนตื่ นตั วและตระหนั กถึ งปั ญหาสุ ขภาพของตนเอง
เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวัง
ปัญหาโภชนาการของนักเรี ยนในปกครอง การด าเนิ นการ
โครงการควรมีการร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาคี ได้แก่ ครูและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
รวมถึ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อปรั บปรุ งภาวะ
โภชนาการของนักเรียนเพราะปัญหาโภชนาการเป็นปัญหาที่
ครอบคลุมการรับประทานอาหารของนักเรียนทั้งที่โรงเรียนที่
บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาล โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรจากัด
และนักเรียนมีครอบครัวที่มีฐานะยากจน
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การศึกษาการดาเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
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Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดาเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชากรคือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในปี ก ารศึ ก ษา 2557 จ านวน 317 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า สภาพการดาเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ เรียงตามลาดับคือ ด้านการสร้างขวัญกาลังใจ ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านประเมินผลการสอน และ ด้านหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้ ส่วนแนวทางการพัฒนาดาเนินงานการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักสูตร ควรส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ประเมินผลตาม
สภาพจริง ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรม ควรให้ครูรับผิดชอบงานตามความถนัด ความ สามารถ ควรเป็นผู้ที่
ประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด ควรจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ครูผู้มีผลงาน
ดีเด่นในแต่ละด้าน เช่น การสอนการประพฤติตน การปฏิบัติงาน เป็นต้น
คาสาคัญ: 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. บทนา

ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 เป็ นหน่ วยงานทางการศึ กษาที่ มี
บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พุ ทธศั กราช 2553 และกฎกระทรวง ว่ าด้ วยระบบ
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
สถานศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมตาม
มาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานและการพั ฒนาสู่ คุ ณภาพ
ระดั บประเทศ จากผลการประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ระดับประเทศที่ผ่านมาของโรงเรียนในสังกัด พบว่าผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงหาแนวทาง
ดาเนินงานที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า
การพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาจะสามารถพั ฒนาได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คื อ
กระบวนการบริหารการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้
และกระบวนการนิเทศการศึกษา
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพนั้น
จาเป็นต้องอาศัยการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม
รวมทั้ งมุ่ งส่ งเสริ มพั ฒนาครูให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผู้เรี ยนให้มีคุณภาพ
ดังที่ สงัด อุทรานันท์ [1] สรุปถึงความสาคัญของการนิเทศ

การศึ กษาไว้ ว่ า การนิ เทศการศึ กษาเป็ นความหมายในทุ ก
วิ ถี ทางในการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาซึ่ งครอบคลุ มถึ ง
กระบวนการทางาน กระบวนการจัดกิจกรรมและความพยายาม
ร่วมกันของผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมี จุดมุ่ งหมายที่ส าคั ญ 4 ประการประการแรก เป็ นการ
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้ครู
และบุคลากรเหล่านั้น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้น ประการที่สองเพื่อพัฒนางานโดยการสร้างสรรค์
วิ ธี การท างานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น ประการที่ สามเพื่ อ
ประสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจในการ
ทางานร่วมกัน ตลอดจนความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนกับสังคม
และประการสุดท้ายเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจโดยสร้าง
ความมั่นใจ ความสบายใจในการทางาน
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นการยืนยันว่าการนิเทศ
การศึ กษาเป็ นปั จจั ยส าคั ญที่ ช่ วยส่ งเสริ มให้ สถานศึ กษา
สามารถจั ดการศึ กษาได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ การนิ เทศ
การศึ กษาในสถานศึ กษาปั จจุ บั นมุ่ งเน้ นรู ปแบบการนิ เทศ
ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารกับครูใน
โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายในโรงเรียนที่เข้าใจถึงสภาพและปัญหาของ
โรงเรี ยนอย่ างแท้ จริ ง ดั งที่ ส านั กงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ [2] ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องการนิเทศ
ภายในเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาและส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดกับนักเรียนย่ อมทราบและเข้าใจ
สภาพปัญหาของโรงเรียน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เหตุของ
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ปั ญหาได้ ดี กว่ าบุ คคลภายนอก ซึ่ งจะส่ งผลให้ การนิ เทศ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้มากกว่า จึง
ได้กาหนดนโยบายและมาตรการให้ผบู้ ริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน
ดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยคาดหวังว่าจะส่งผลโดยตรง
ต่ อการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา และได้ ก าหนดให้ ใช้ การ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนประถม ศึกษาอย่างถาวร
เป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการนิเทศภายใน
เป็ นภารกิ จส าคั ญของผู้ บริ หารสถานศึ กษา ดั งนั้ นผู้ บริ หาร
สถานศึกษาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ด้วยการศึกษาหาความรู้และติดตามความเคลื่อนไหว
ด้านการนิเทศภายในอยู่เสมอและนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึ กษาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้ น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลสาคัญในการกาหนดแนวทาง
วิธีการ และดาเนินการ เพื่อช่วยให้การนิเทศภายในสถานศึกษา
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ส่งผลให้การบริหารงานใน
สถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นประโยชน์ ต่ อครู ในการ
ส่งเสริมให้ครูมีความมั่นใจ เพิ่มขวัญกาลังใจและมีความมุ่งมั่น
พยายามในการพั ฒนาการปฏิ บั ติ งาน สามารถปรั บปรุ งหรื อ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน และต่อเนื่องถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป ถึงแม้การนิเทศภายในสถานศึกษาจะส่งผลดีต่อการจัด
การศึ กษา การบริ หารงานในสถานศึ กษา และเป็ นภารกิ จที่
สาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ยังคงพบปัญหาและอุปสรรค
ในการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การนิเทศภายในสถานศึกษา ว่าการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็น
ปั จจั ยส าคั ญที่ ช่ วยส่ งเสริ มให้ การจั ดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษา รวมถึงช่วยส่งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาสภาพการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
ของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 6 ด้านได้แก่ หลักสูตรและการนา
หลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการสอน
การพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล และการสร้างขวัญและ
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กาลังใจ เพื่อทราบสภาพการด าเนินงานการนิ เทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจสามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่ อศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานนิ เ ทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดาเนินงานการนิเทศภายใน
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครู ผู้ ส อนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

3. วิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คื อ ครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 ที่ป ฏิบั ติงานในปีก ารศึก ษา
2557 จานวน 195 โรงเรียน และจานวนครูรวมทั้งสิ้น
1,805 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ตารางคานวณของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan) ก าหนดความคลาดเคลื่ อ นที่ .05 ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 317 คน แล้วทาการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
แบ่ งชั้ น (Stratified random sampling) ตาม
ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของสถานศึกษา แล้วสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้ครู 317 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน
เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทางาน ระดับการศึกษา
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แนวทางในการด าเนิ น งานนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีคาถามครอบคลุมการนิเทศ
ภายในทั้ง 6 ด้าน จานวน 60 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาดาเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบบปลายเปิด

วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานการนิเทศภายในของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมผู้ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน เกี่ยวกับการดาเนินงานการนิเทศภายใน
สภาพการดาเนินงานการนิเทศภายใน
S.D.
แปลผล
อันดับ
X
1. หลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
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. การสร้างขวัญและกาลังใจ
4.47
0.40
มาก
1
ค่าเฉลี่ย
4.45
0.39
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมแล้วครูผู้สอนเห็นว่าการ
ดาเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 รวมทุกด้านในระดับมาก ( X = 4.45) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า สภาพการนิเทศภายในที่ผู้บริหาร
ปฏิบัติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การสร้างขวัญและกาลังใจ
( X = 4.47) รองลงมาการพัฒนาบุคลากร ( X = 4.46)
และการบริ ห ารงานบุ ค คล ส่ ว นการด าเนิ น งานนิ เ ทศ
ภายในที่ผู้บริหารปฏิบัติระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยที่ต่าสุด คือ
หลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ( X = 4.42)
4.2 แนวทางพั ฒ นาการด าเนิ น งานนิ เ ทศภายในของ
ผู้บริ หารสถานศึ กษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 ซึ่ ง มี ผู้ ต อบ

แบบสอบถามปลายเปิด จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ
41.64 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนได้
เสนอแนวทางว่า ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักสูตรมากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริมครูให้นาหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่
ละสาระการเรี ย นรู้ ก่ อ นน าหลั ก สู ต รไปใช้ ควรระดม
ความคิดกับทุกฝ่ายเพื่อให้หลักสูตรเหมาะสมกับท้องถิ่น
และง่ายต่อการปฏิบัติ และควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้เสนอแนวทางว่า
ผู้ บ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม ให้ น าเทคโนโลยี ม าใช้ เ ป็ น สื่ อ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ จัดหาสื่อ
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อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนให้ กั บครู ผู้ สอนอย่ างเพี ยงพอ
นิเทศ ติ ดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ สอน ให้
ความสนใจในการตรวจแผนการสอนของครู กระตุ้นหรือ
ชี้แนะครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ครูจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงของนักเรียน จัดให้
มี ก ารบู ร ณาการและส่ งเสริ ม กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้
แสดงออก ด้ า นความคิ ด และได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ควรมี
งบประมาณในการจัดทาสื่อ และควรจัดการเรียนการสอน
อิงตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรท้องถิ่น
4.2.3 ด้ านการประเมินผลการสอน ครู ผู้สอนได้ เสนอ
แนวทางว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ประเมินผลตามสภาพ
จริงมากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือที่
มีมาตรฐานในการวัดผลและประเมินผล จัดให้มีการประชุม
เพื่อกาหนดทิศทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
หลั ก สู ต ร ให้ อิ ส ระแก่ ค รู ป ระจ าสาระในการวั ด ผล
ประเมินผลตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ ให้ครูวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์การวัดของหลักสูตร และผู้บริหาร
ควรมีความรู้ในการวัดผลและประเมินผล
4.2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนได้เสนอแนวทางว่า
ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการอบรม และส่งเสริม
ให้ ค รู ทุ กคนมี โอกาสเข้ าร่ วมประชุ ม สั มมนามากที่ สุ ด
รองลงมาคือส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองนอกเหนือจากด้าน
วิ ชาการ เช่ น อบรมผู้ บั งคั บบั ญชาลู กเสื อ และจั ดให้ มี
การศึกษาดูงาน
4.2.5 ด้านการจัดการบริหารงานบุคคล ครูผู้สอนได้เสนอ
แนวทางว่า ผู้ บริ หารควรให้ ครู รั บผิดชอบงานตามความ
ถนัด ความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือให้ครูรับผิดชอบ
งานตามความสมั ครใจ ให้ คณะครูแลกเปลี่ยนหมุนเวียน
ปฏิ บั ติ งานในฝ่ ายต่ าง ๆ แบ่ งงานเป็ นฝ่ ายต่ าง ๆ อย่ าง
ชัดเจน ควรใช้ หลั กธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริ หารงาน
และควรอบรมให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน
4.2.6 การสร้ างขวัญ และกาลังใจ ครู ผู้ สอนได้ เสนอ
แนวทางว่ า ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด ให้ มี ก ารมอบเกี ย รติ บั ต ร
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รางวัล แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้าน เช่น การสอน
การประพฤติตนการปฏิบัติงาน มากที่สุด

5. อภิปรายผล
5.1 สภาพการดาเนินงานการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารมี
การปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอันดับ
แรกคื อ การสร้ างขวั ญและก าลั งใจ ผลการศึ กษาพบว่ า
ผู้บริหารได้ปฏิบัตดิ ้านนี้ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ 3 อั นดั บแรกคื อ ผู้ บริ หารให้ โอกาสแก่ ครู ที่ ท า
ผิดพลาดได้แก้ตัวใหม่ และเอาใจใส่ในการจัดหาสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่ครูในโรงเรียน รองลงมาคือยกย่องชมเชย ผู้ทา
ความดี ตามความเหมาะสม และยึ ดมั่ นในคุ ณธรรม และ
จริยธรรมที่ดีงามและรองลงมาคือ มีความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับการบารุงขวัญ และกาลังใจ และช่วยเหลือครูทั้งเรื่อง
งานและเรื่องส่วนตัว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปฏิบัติ
ตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเป็นธรรมโดยเท่าเทียม
กัน ทั้งนี้เพราะการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครู โดยให้โอกาส
แก่ครูที่ทาผิดพลาดได้แก้ตัวใหม่ และเอาใจใส่ในการจัดหา
สวั สดิ การต่ าง ๆ ให้ แก่ ครู ในโรงเรี ยนจะน ามาซึ่ งความ
กระตือรือร้น ความร่วมแรงร่วมใจในการทางาน ซึ่งตรงกับ
ชุ ม ศั ก ดิ์ อิ น ทร์ รั ก ษ์ [3] ได้ ก ล่ า วถึ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ
ผู้อานวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ มีหน้าที่ต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาคือ ส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการทางาน
ในทานองเดียวกัน กรมวิชาการ [4] กล่าวว่า ผู้บริหารควร
สร้างสิ่งจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน คือ ให้โอการ
บุคลากรเมื่อกระทาไม่ถูกต้อง และแนะนาสิ่งที่ถูกต้องให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ
5.2 สภาพการดาเนินงานนิเทศภายใน ด้านการพัฒนา
บุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ใน
ระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ 3 อั น ดั บ แรกคื อ
ผู้บริ หารสนั บสนุ นในการส่ งครู เข้ ารั บการอบรมสั มมนา
ตามความต้ องการของครู รองลงมาคื อ ส่ งเสริมให้ครูได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และจัดให้ครูได้สอน ได้ทา งาน
ตามความรู้ ความสามารถส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
จั ด ให้ มี กา ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม นา เ พื่ อพั ฒนา ค วา ม รู้
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ความสามารถให้ แ ก่ คณะครู และสร้ า งแรงจู งใจให้ ค รู
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ เพราะสั ง คมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารควรให้โอกาสครูได้
พัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ วิน เชื้อโพธิ์หัก [5] ได้กล่าวถึง
การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ว่ า การฝึ ก อบรมเป็ น การพั ฒ นา
บุคลากรที่นิยมทากันมากและถ้าจัดได้ดีจะเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่ดีที่สุด สัมพันธ์กันกับ ฤกษ์ชัย ใจคาปัน [6] ที่
พบว่ าผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา อ าเภอจอมทอง เขตพื้ น ที่
การศึกษาเชียงใหม่ส่วนใหญ่เห็นว่ามีการปฏิบัติได้แก่ จัด
โอกาสให้มีการประชุม อบรม สัมมนา เป็นหมู่คณะ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาการเรียนการสอน
5.3 สภาพการด าเนิ นงานนิ เทศภายใน ด้ านการจั ดการ
บริหารงานบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ป ฏิบัติ
ด้านนี้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก
คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูในสถานศึกษาได้แสดง
ความคิ ดเห็ นในการก าหนดบุ คลากรในการปฏิ บั ติ งานมี
รองลงมาคือ การดาเนินงาน ในสถานศึกษาทาใน รูปของ
คณะกรรมการ และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบั ติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานศึกษา
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้เพราะผู้บริหารในฐานะผู้
นิเทศควรให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคล เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในการ
ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั น ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ [7] ได้ สรุ ปว่ า
โรงเรียนในสังคมประชาธิปไตย ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้แก่ ครู นักเรียน ภารโรง กรรมการ
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการทางานเป็น
หมู่ คณะ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ มี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะทาให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกผูกพัน และ
เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าสถานศึกษาด้วย
5.4 สภาพการดาเนินงานนิเทศภายใน ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้าน
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นี้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกคือ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับการบังคับ
บัญชาการมอบหมายงานและการมอบอานาจหน้าที่แก่
ผู้ใ ต้ บังคั บบั ญ ชา และมี ค วามชั ด เจนในการก าหนดตั ว
บุคคลให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเรียนการสอน ส่วน
ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ก ารศึ ก ษาและรวบรวม
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ปั ญ หาและ ความ
ต้องการในด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะการเรียน
การสอนเป็นเรื่องที่สาคัญ เนื่องจากการนิเทศการสอน
ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีต่อกันหากผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศได้ร่วมมือร่วมใจกัน ย่อมสามารถแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอนซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการวิจัยของ
เมธี ฮ่งภู่ [8] พบว่าผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน
5.5 การดาเนินงานการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผล
การสอน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกคือ คือ
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ พัฒนา
ปรับปรุงการสอนของตนเอง รองลงมาคือ ส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ ค รู ไ ด้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลงานของ
ตนเอง และสังเกตการณ์สอนของครูและนาเสนอผลการ
สั ง เกตการสอน พร้ อ มให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ค รู อ ย่ า ง
กั ล ยาณมิ ต ร ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ชี้ แ จง
แนะนาให้ครูได้ทราบถึงเทคนิคและระเบียบการวัดผล
ประเมิ น ผล และตรวจสอบ ประเมิน แผน การจั ด การ
เรียนรู้ของครูก่อนนาไปใช้ ทั้งนี้เพราะการนิเทศเป็นการ
แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเรี ย นการสอนโดยให้ ค รู ไ ด้
เรี ยนรู้ว่ า ปัญ หาของตนเองเป็ นอย่า งไร จะหาวิธี แก้ ไ ข
ปั ญ หานั้ น ได้ อ ย่ า งไรซึ่ ง การใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น
กระบวนการที่สามารถช่วยครูพัฒนาปรับปรุงการสอน
ของตนเองได้สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ [3] ได้
กล่าวถึง ผู้บริหารระดับผู้อานวยการ อาจารย์ ใหญ่ หรื อ
ครูใหญ่ มีหน้าที่ต่อการนิเทศภายในโรงเรียน คือ ช่วยให้ครู
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อาจารย์แต่ละคนทาหน้าที่การสอนให้ได้ผลดีแก้ปัญหาของ
ครูอาจารย์แต่ละคนทางด้านการสอน ช่วยให้ครูอาจารย์มี
ความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งการวิจัยในชั้น
เรี ยนเป็ นวิ ธี การวิจั ยที่ ช่วยให้ ครู สามารถค้ นพบว่ าอะไร
เกิดขึ้นในห้องเรียนบ้าง และยังช่วยให้ครูประเมินการสอน
และทราบข้อมูลที่จะนาไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป เช่นเดียวกับ รัตนา ศรีเหรัญ [9] กล่าวว่ า
แนวทางเพื่อที่ครูจะใช้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
คือการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อที่ครูจะได้ใช้ในการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้ น
หรือค้นหา พัฒนาวิธีการ เพื่อนามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไปโดยสามารถดาเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอนไปสู่เป้าหมายคือ “คุณภาพของการเรียนของนักเรียน”
5.6 การดาเนินงานการนิเทศภายใน อันดับสุดท้ายคือด้าน
หลั กสู ตรและการน าหลั กสู ตรไปใช้ ผลการศึ กษาพบว่ า
ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 อันดับแรกคือ ผู้บริหารได้ร่วมมือกับครูปรับปรุง
กิ จ กรรมในหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สภาพ
ท้องถิ่น รองลงมาคือ จัดให้มีการชี้แจงแนะนาให้ครูเข้าใจ
เรื่องหลักสูตรที่กาลังใช้อยู่ และร่วมมือกับครูแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการใช้หลักสูตร ส่วนข้อที่มีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้
เพราะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในฐานะผู้ นิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีการ
เข้าใจในเรื่องหลักสูตร มีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
หลั กสู ตรโดยเฉพาะผู้ บริ หารควรร่ วมมื อกั บครู ปรั บปรุ ง
กิจกรรมในหลักสูตรให้ สอดคล้องเหมาะกับสภาพท้องถิ่น
ดั งที่ กรมวิ ชาการ [10] ได้ กล่ าวถึ งหลั กสู ตรระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2533) ที่ มุ่ งหวั งจะจั ดการศึ ก ษาให้
สอดคล้ องและเกื้ อกู ลต่ อการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต อาชี พ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ นั ก เรี ย นอยู่
สอดคล้องกับ อานาจ จันทร์แป้น [11] ได้กล่าวถึงบทบาท
ของผู้ บริ หารในการใช้ หลั ก สู ตรโดยให้ ศึ กษาวิ เคราะห์
เจตนารมณ์ นโยบาย การจัดการศึกษาของชาติและท้องถิ่น
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กาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติ
ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ส ถานศึ ก ษา สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่จาเป็นในการใช้หลักสูตร
เป็ น ผู้ น าทางความคิ ด ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ก าหนด
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
กาหนดโครงการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการให้ครูใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และ
ประเมินการใช้หลักสูตร

6. ข้อเสนอแนะ
6.1ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
6.1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนเป็นผู้ทาหน้าที่นิเทศร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
6.1.2 ผู้บริหารควรความสาคัญกับการนิเทศด้านหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
6.2.1 ควรศึกษาหาแนวทางพัฒนาการสร้างขวัญกาลังใจ
ของบุคลากร เนื่องจากมีผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติ
ในระดับมาก
6.2.2 ควรศึกษาหาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบัติด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ให้มากขึ้น
6.2.3 ควรมีการศึกษาการดาเนินงานการนิเทศภายใน
ด้านอื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดผลการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
6.2.4 ควรมีการปรับวิธีการศึกษาโดยอาจใช้เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึก
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การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
A Study of Learning Activity Management and Management of
Philosophy of Sufficiency Economy of Schools under Angthong Primary
Educational Service Area Office
พิพัฒน์ ขวัญมงคล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: pipat.kwanmongkol@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ของสถานศึก ษา สังกั ดสานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทอง 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ที่มี
ขนาดเล็ กกั บ ขนาดใหญ่ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ ได้แ ก่ สถานศึ กษา จ านวน 110 แห่ ง โดยใช้ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล จานวน 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 ต่ากว่า สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 4) สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาภาพรวม ไม่แตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเท่ากัน แต่ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการปฏิบัติ ต่า
กว่ า สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ และด้ า นพั ฒ นาบุ ค ลกรของสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี การปฏิ บั ติ มากกว่ า
สถานศึกษาขนาดใหญ่
คาสาคัญ: 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. บทนา

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสชี้แนวทางดาเนินงานแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางแก้ไข เพื่อให้
รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิ วั ฒน์ และความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดาเนินไปทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เพื่อให้
ก้าวทันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ [2]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นเครือข่ายดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง โดยจัดทายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ.2555-2558) โดยการพัฒนารูปแบบ

การพั ฒนาสถานศึ กษาตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อให้สถาน ศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาการบริหารจัดการ
และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสถานศึกษา
พอเพียง และจัดทาคู่มือการดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึ กษาพอเพี ยง [2] โดยใช้แบบประเมิ นการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการของสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและ
การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และด้ านการจั ดกิ จกรรมพั ฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
การบริ หารจั ดการศึ กษา และด้ านพั ฒนาบุ คลากรของ
สถานศึกษา
จากการด าเนิ นงานการน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้มีการประเมินติดตามผล แต่ยังพบว่า
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการประเมินและผ่านการประเมินยังไม่
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ครบร้อยละ100 ของสถานศึกษาทั้งหมด และยังมีปัญหาการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาที่เหลือและยังไม่ขอรับการประเมิน
ภายใน พ.ศ. 2558 [2] ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เห็นความสาคัญที่ต้องศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง และเห็ นว่ าสถานศึ กษาที่ มี ขนาดเล็กกั บขนาดใหญ่
น่าจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูล สารสนเทศในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จั ดการตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงให้ การจั ด
การศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และการบริ หาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
ที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่

3. วิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้ แก่ สถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ในปีการศึกษา 2556 จานวน 154 แห่ง โดยใช้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล จานวน 154 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ในปีการศึกษา 2556 จานวน 110 แห่ง โดยใช้ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ านวน 110 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ (Yamane) [3]
ที่ระดับความคาดเคลื่อน ∝ .05 และทาการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิตามสัดส่วน
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมู ลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย ตาแหน่ง
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ที่ตั้งของสถานศึกษา
ขนาดของโรงเรียน และระดับการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 1)
การจั ด กิ จ กรรม การเรี ย นรู้ แล ะ 2) การจั ด กิ จ
กรรมการบริหารจัดการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) ของ
ลิเคอร์ท (Likert) กาหนดระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ [4]
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
สังคมศาสตร์ ทาการวิเคราะห์ข้ อมูล ตามวัตถุ ประสงค์
แบบสอบถามและสมมติฐ าน 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 และเมื่ อพิจารณาเป็นราย
ด้านทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ คือ ด้าน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และด้ า นหลั ก สู ต รและ
กิจกรรมการเรียนรู้
4.1.1 สถานศึกษามี การจัดกิ จกรรมการเรีย นรู้ ด้า น
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายการทุ ก
รายการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุด คือ มี
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และใช้หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
ระดั บ ชั้ นที่ เ ปิ ด สอนเป็ นแบบอย่า งให้ สถานศึ กษาอื่ น ๆ
นาไปปรับใช้ได้ รองลงมา คือ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ในชุ ม ชนที่ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นอยู่
อย่างพอเพียง ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย 3 ปี
และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชาต่างๆ
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ครบทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ / รายวิ ช า
สามารถนาไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้ และค่าต่าสุด คือ
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ของผู้เรียนที่เกิดจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง (ผู้เรียนมีส่วนร่วม)
4.1.2 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก โดยค่ า สู งสุ ด คื อ มี โ ครงการ/กิ จกรรมแนะแนว/
ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย น ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ภูมิ สั งคมของสถานศึ ก ษา/ชุ ม ชน จั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ /
เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้อง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลื อ
ผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถ แก้ ปั ญ หา/พั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า ง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี
แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ให้อยู่อย่าง
พอเพียง และค่าต่าสุด คือ นาผลการติดตามมาปรับปรุง/
พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.2 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมการบริ ห ารจั ด การ
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ คือ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา
4.2.1 หลักสูตรสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ
มี การปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก โดยค่ าสู งสุ ดคื อ บริ หาร
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อาคารสถานที่ จัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีการ
บารุงรักษาอาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ประโยชน์ได้นาน กาหนด
นโยบายน้ อมน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษา อย่ างชัดเจนและบู รณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี มีกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
อย่างเหมาะสมกั บสภาพความเป็ นจริงทางภู มิสังคมของ
สถานศึกษา มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ทุกระดับชั้น มีความ
ยืดหยุ่ นในทางปฏิ บั ติ เพื่ อรองรั บการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ
ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา / ชุมชน
อย่ างสม่ าเสมอ และค่ าต่ าสุ ด คื อ น าผลการติ ดตามไป
พัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริม
การบู รณาการหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู่ การ
เรียนการสอน
4.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบริหารจัดการ ด้าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการ
ปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก โดยค่ า สู งสุ ด คื อ มี แ ผนงาน/
โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ
จั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มการด าเนิ นชี วิ ต การปฏิ บั ติ ภารกิ จ
หน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากร
ของสถานศึกษา และค่าต่าสุด คือ ขยายผล เผยแพร่ ผล
การดาเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติ
กิจกรรม เท่ากัน ยกเว้นด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
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การเรี ยนรู้ สถานศึ กษาขนาดเล็ ก มี การปฏิ บั ติ ต่ ากว่ า
สถานศึกษาขนาดใหญ่
4.3.1 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มี
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นหลั ก สู ต รและการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า น
หลั ก สู ต รและการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต่ ากว่ า
สถานศึกษาขนาดใหญ่
4.3.2 สถานศึกษาขนาดกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เท่ากัน
4.4 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติกิจกรรมการบริหารจัดการ เท่ากัน
4.4.1 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สถานศึ กษาขนาดเล็ ก มี การปฏิ บั ติ ด้ านการบริ หารจั ด
การศึกษา ต่ากว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่
4.4.2 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จั ดกิ จกรรมการบริ หารจั ดการ ด้ านพั ฒนาบุ คลากรของ
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสถานศึ กษาขนาดเล็ ก มี การปฏิ บั ติ ด้ านพั ฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา มากกว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่

5. อภิปรายผล
5.1 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 2
ด้ าน อยู่ ในระดั บมาก เรี ยงตามล าดั บ คื อ ด้ านการจั ด
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม นุชพิทักษ์ [5] ได้
ศึกษาการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ของสถานศึกษาในอาเภอโนนสุวรรณ สังกัดสานักงานเจต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหารมีการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
โดยภาพรวม มี การปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก ได้ แก่ ด้ าน
หลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอน และด้ านการจั ด
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 ต้องการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึ กษาตั้ งแต่ พ.ศ.2550 ท าให้ สถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและสนองนโยบายของต้น
สั งกั ดดั งกล่ าว จึ งได้ น้ อมน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมากาหนดเป็นนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจาปีของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1.1 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า น
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายการทุ ก
รายการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุด คือ มี
และใช้หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
ระดั บ ชั้ นที่ เ ปิ ด สอนเป็ นแบบอย่า งให้ สถานศึ กษาอื่ น ๆ
นาไปปรับใช้ได้ รองลงมา คือ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ในชุ ม ชนที่ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นอยู่
อย่างพอเพียง ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย 3 ปี
และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชาต่างๆ
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ครบทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ / รายวิ ช า
สามารถนาไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้ และค่าต่าสุด คือ
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ของผู้เรียนที่เกิดจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการนาหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
5.1.2 สถานศึ กษามี จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดั บ
มาก โดยค่าสูงสุด คือ มีโครงการ/กิจกรรมแนะแนว /ระบบ
ดู แ ลช่ วยเหลื อผู้ เ รี ยน ตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ภูมิสังคมของ
สถานศึ กษา /ชุ มชน จั ดกิ จกรรมลู กเสื อ/เนตรนารี /ยุ ว
กาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ
แก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี แ ผนงาน/โครงการ ส่ งเสริ ม
กิจกรรมนักเรียน ให้อยู่อย่างพอเพียง และค่าต่าสุด คือ นา
ผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อร่าม นุชพิทักษ์ [4] ที่พบว่า ผู้บริหารมีการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา ธีระทองดี [1]
ได้ศึกษาการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด หรื อ ผู้ บ าเพ็ ญ
ประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่มาก
5.2 สถานศึกษามีก ารจัดกิจกรรมการบริห ารจัดการ
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับ มาก เรียงตากลาดับ คือ ด้าน
การบริ หารจั ดการศึ กษา และด้ านพั ฒนาบุ คลากรของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอร่าม นุชพิทักษ์ [5]
ที่ พ บว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารน าหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงสู่ การปฏิ บั ติ ของสถานศึกษาโดยภาพรวม มี การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการนาหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การจัดกิจกรรมการบริหาร
จั ดการ จึ งได้ มี การก าหนดยุ ทธศาสตร์ ขั บเคลื่ อนหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2550
ทาให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนัก
และสนองนโยบายของต้นสังกัดดังกล่าว จึงได้น้อมนาหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาก าหนดเป็ น นโยบาย
แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ
5.2.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการปฏิบัติ
อยู่ ในระดั บ มาก โดยค่ าสู งสุ ดคื อ บริ หารอาคารสถานที่
จั ดการแหล่ งการเรี ยนรู้ ในสถานศึ กษา มี การบ ารุ งรั กษา
อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
อย่างสม่าเสมอเพือ่ ใช้ประโยชน์ได้นาน กาหนดนโยบายน้อม
น าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาขั บเคลื่ อนใน
สถานศึกษา อย่างชัดเจนและบูรณาการในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี มีกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ด้ านวิ ชาการที่ ส่ งเสริ มการบู รณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ครอบคลุม
ทุกกลุ่มงาน ทุกระดับชั้น มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง
ในสถานศึกษา / ชุมชน อย่างสม่าเสมอ และค่าต่าสุด คือ นา
ผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้าน
วิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม
นุชพิทักษ์ [5] ที่พบว่า ผู้บริหารมีการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบัตขิ องสถานศึกษาโดยภาพรวม มี
การปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก ได้ แก่ ด้ านการบริ หารจั ด
การศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการ
น าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ ใน การจั ด
กิจกรรมการ บริหารจัดการ จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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ตั้ งแต่ พ.ศ.2550 ท าให้ สถานศึ กษาในสั งกั ด กระทรวง
ศึ กษาธิ การได้ ตระหนั กและสนองนโยบายของต้ นสั งกั ด
ดังกล่าว จึงได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
กาหนดเป็นนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา
เพื่ อเป็ นแนวทางในการจั ด กิ จกรรมการการบริ หารจั ด
การศึกษา
5.2.2 สถานศึ กษามี การจั ดกิ จกรรมบริ หารจั ดการ ด้ าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุดคือ มีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา และค่า ตาสุด
คือ ขยายผล เผยแพร่ ผลการดาเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา ธีระทองดี [1] ได้ศึกษา
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก
5.3 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 ไม่ ส อดคล้ อ ง กั บสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความพร้อมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปจัดการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าแตกต่างกัน
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติกิจกรรมด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติต่ากว่า
สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ และสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ
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สถานศึ กษาขนาดใหญ่ มี การปฏิ บั ติ กิ จกรรมด้ านการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เท่ากัน
5.4 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความพร้อมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปจัดการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าแตกต่างกัน
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ
สถานศึ กษาขนาดใหญ่ มี การปฏิ บั ติ กิ จกรรมการบริ หาร
จัดการทั้ง 2 ด้านเท่ากัน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 สถานศึกษาควรทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับการ
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ
ผู้เรียนโดยสถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่เกิดจากการ
น าปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่ องซึ่ งต้ องก าหนดให้ มี การจั ดการเผยแพร่และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนภาคเรียนละ 1
6.1.2 สถานศึกษาควรมีการรายงานการติดตามปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ
6.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ควรมี บ ทบาททบทวน เรื่ อ ง การน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การสอน โดย
มีก ารจั ด ประชุม สัม มนาครู และผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา
เพื่ อ หาแนวทางในการน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6.2 ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมี การศึกษา สาเหตุ ปัญหาของสถานศึกษา
พอเพี ย งในการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
“สถานศึกษาพอเพียง” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
6.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
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การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
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
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 2)
เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 47 ข้อ สถิติที่ใช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมสามา รถ
ดาเนินการได้ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสามารถดาเนินการได้ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
วางแผนและจัดทางบประมาณ และสามารถดาเนินการได้ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ
และด้านการบริหารงบประมาณ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในสถานศึกษาในภาพรวมสามารถดาเนินการได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่ า ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณและด้า นการติ ดตามประเมิ น ผลมี ความสามารถในการ
ด าเนิ น การแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และด้ า นการวางแผนและจั ด ท างบประมาณ มี
ความสามารถในการดาเนินการได้ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: 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 fiverating 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. บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งกาหนดให้มีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ ค คล และการ
บริ หารทั่ วไป ไปยั งส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ส่งผลให้รัฐต้อง
พัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ระบบการปฏิรูปการศึกษา มีการ
สร้างความรู้ค วามเข้ าใจ และสร้ างความตระหนักแก่ ผู้
ปฏิ บั ติ ใ นระดั บ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาเพื่ อ น าการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างคน สร้างงาน
เพื่ อ ช่ ว ยกอบกู้ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ และสังคมของประเทศ
เป็นการสร้างชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักการ
จัดการที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค
ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบระบบงบประมาณแบบที่ใช้
กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันจะพบว่ามีข้อบกพร่อง
ข้อจากัดและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคหลายประการซึ่งไม่

เอื้ อ ต่ อ ระบบการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [1] ในขณะที่ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะเป็นระบบการบริหาร
งบประมาณโดยเน้นให้สถานศึกษามีการบริหารเชิงระบบ
เน้นการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ ร่วมทา ในการกาหนด
ภารกิจ การกาหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ผลผลิตการ
ปฏิ บั ติ งาน การประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ความพยายามที่จะกระจายอานาจในการตัดสินใจไปสู่
สถานศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการตรงประเด็น ฉับไว
โปร่ งใส เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามเที่ ย งตรงตามที่
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนแม่ บ ทการปฏิ รู ป
ระบบราชการ พ.ศ.2540-2544 และกาหนดแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐหลายแผน และแผนหนึ่งที่สาคัญ คือ
แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้น
การควบคุมการใช้ทรัพยากรมาเป็น ระบบงบประมาณ
แบบมุ่ ง เน้ น ผลงานและผลลั พ ธ์ ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
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ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ข องการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ส าคั ญ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด เป็นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร โดยมุ่งเน้นผลสาเร็จของ
งาน เพื่อเกื้อหนุนภารกิจของรัฐและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และได้ดาเนินกลยุทธ์ในการปรับปรุงระบบ
งบประมาณ โดยด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ใ นการปรั บ ระบบการ
จัดการงบประมาณ ด้วยการจัดทาโครงการนาร่องซึ่งเป็น
แนวทางที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเริ่มต้นพร้อมกันใน
คราวเดียวและคาดว่าจะประสบผลสาเร็จได้เร็วก่อนการ
ขยายผลต่อไป จึงได้ทาการคัดเลือกหน่วยงานนาร่อง 8
แห่ง และกาหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานนาร่องดาเนิ นการ
ก่อ นที่ จะได้ รั บความคล่ องตัว ทางการเงิน เพื่ อประกั น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนางบประมาณไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะ
รองรับการใช้งบประมาณนี้ โดยจะต้องดาเนินการพัฒนา
ขีดความสามารถของหน่วยงานในมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนงบประมาณ 2)
การคานวณต้นทุนกิจกรรม 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัด
จ้าง 4) การบริห ารงานทางการเงิ นและการควบคุ ม
งบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการ
ดาเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ 7) การตรวจสอบ
ภายใน [2]
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3
ก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาและที่ ตั้ ง ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อบริหารละ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา และระเบียบ
ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารงานด้ า นงบประมาณ โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารงานด้านงบประมาณไว้ดังนี้ 1) มีการวาง
แผนการใช้งบประมาณอย่ างเป็ น ระบบ สอดคล้ องกั บ
ปัญหาและความต้องการ 2) มีการจัดระบบการบริหาร
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การเงิน พัสดุ 3) มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
เป็ น ระบบ 4) มี ก ารสรุ ป รายงานผลในการบริ ห าร
งบประมาณ 5) มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การบริหารงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษางบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ถือเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญยิ่งที่สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเกิดผลคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ จากข้อมูลใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ ผ่ า นมาโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องดาเนินการจัดทา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งโรงเรียนในสังกัดหลาย
แห่ ง ท าข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห าร
งบประมาณประกอบกับระยะเวลาในการดาเนินการน้อย
ทาให้ต้ อ งแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ยดในการจั ด ท า
ข้อมูลเสนอขออนุมัติงบประมาณอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็น
การสร้ า งความเข้ า ใจ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน [3]
จากปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา และครูใน
สถานศึ ก ษาขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการบริ ห าร
งบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานในสถานศึ ก ษาท าให้
สถานศึ ก ษามี ก ารขั บ เคลื่ อ นในการด าเนิ น การไม่ มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญ
ในปั ญ หาข้ า งต้ น และน ามาซึ่ งการวิ จั ย การศึ ก ษาการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็น
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อ
นาผลการวิจัยที่ได้เสนอเป็ นแนวทางและเป็นข้อมูลใน
การดาเนินการกับ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และผู้ที่มี ส่วนเกี่ย วข้องในการบริห ารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 9 จั งหวั ด
สุพรรณบุรี
2.2 เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นของ
ครู ในสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

3. วิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 64 คน
และครูปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จานวน 128 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
หรื อ ดู แ ลการบริ ห ารงบประมาณของสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาละ 2 คน และครูปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
สถานศึกษาละ 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 120 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ (Check–list) ประกอบด้วย เพศ และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
จานวน 47 ข้อ ประกอบด้วย 1)ด้านการวางแผนและ
จัดทางบประมาณ 13 ข้อ 2)ด้านการบริหารงบประมาณ
19 ข้อ 3)ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ 15 ข้อ
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.3.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ ค่าที (t-test)

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ การบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเน้ น
ผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
จังหวัดสุพรรณบุ รี แบ่ งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้ านการ
วางแผนและจัดทางบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

1.
2.
3.

รายการ
ด้านการวางแผนและจัดทางบประมาณ
ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ
รวมเฉลี่ย

X

4.56
4.39
4.47
4.46

S.D.
0.54
0.64
0.59
0.60

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน
สถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 9 จัง หวัด สุพ รรณบุร ี ในภาพรวม
สามารถดาเนิน การได้ใ นระดับ มาก และเมื่อ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าสามารถดาเนินการได้ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผนและจัดทางบประมาณ และ
สามารถด าเนิน การได้ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ด้า นการ
ติด ตามประเมิน ผลงบประมาณ และด้า นการบริห าร
งบประมาณ
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4.2
ผลการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บการบริห าร
งบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงานตามความคิด เห็น ของ
ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษากับ ความคิด เห็น ของครูใ น
สถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 3
ด้า นคือ ด้า นการวางแผนและจัด ทางบประมาณ ด้า น
การบริหารงานงบประมาณ ด้านการติดตามประเมินผล
งบประมาณ เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการ
1 ด้านการวางแผนและจัดทางบประมาณ
2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3 ด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ
รวม

ผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
X
4.58
0.19
4.44
0.17
4.53
0.18
4.52
0.13

จากตารางที่ 2 ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษาและครู มี
ความคิด เห็น ว่า การบริห ารงบประมาณแบบมุ่ง เน้น
ผลงานในสถานศึก ษาในภาพรวมสามารถดาเนิน การ
ได้ มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิต ิที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น รายด้า น พบว่า ด้า นการ
บริห ารงบประมาณและด้า นการติด ตามประเมิน ผลมี
ความสามารถในการดาเนิน การแตกต่า งกัน อย่า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 และด้า นการวางแผน
และ จัด ท า งบ ปร ะม าณ มีค วาม สา มา รถในกา ร
ดาเนินการได้ไม่แตกต่างกัน

ครู
X

4.53
4.34
4.41
4.43

S.D.
0.27
0.25
0.29
0.22

t
1.29
2.54
2.79
2.83

sig
0.19
0.01
0.00
0.00

5. อภิปรายผล
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าการ
บริห ารงบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงานในสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมสามารถดาเนินการอยู่ใน
ระดับ มาก และเมื ่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น ด้า นการ
วางแผนและจัด ท างบประมาณอยู ่ใ นระดั บ มากที่ส ุด
และด้า นการติด ตามประเมิน ผลงบประมาณและด้า น
การบริหารงบประมาณ สามารถดาเนินการได้ในระดับ
มาก ซึ่ง สอดคล้อ งกับ วัน ชัย พฤกษะ [4] ที่ไ ด้ศึก ษา
ความพร้อ มในการบริห ารงบประมาณแบบมุ ่ง เน้น
ผลงานของสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษาพิษ ณุโ ลก เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ความ
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พร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
พิษ ณุโ ลก เขต 2 อยู ่ใ นระดับ มาก ผู ้บ ริห ารมีค วาม
คิด เห็น ว่า โรงเรีย นที ่ม ีค วามพร้อ มในการบริห าร
งบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงานเรีย งตามความพร้อ ม
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพร้อมด้ านการวางแผน
งบประมาณ ความพร้อ มด้า นการบริห ารทางการเงิน
และควบคุมงบประมาณ ความพร้อมด้านการรายงาน
ทางการเงินและผลการดาเนินงาน ความพร้อมด้านการ
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมด้านการบริหาร
สิน ทรัพ ย์ ความพร้อ มด้า นการคานวณต้น ทุน ผลผลิต
และความพร้อ มด้า นการตรวจสอบภายในตามลาดับ
ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมใน
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อยู่ในระดับ
มากเรียงความคิดเห็นตามความพร้อมจากมากไปน้อย
ได้แก่ ความพร้อมด้านการวางแผนงบประมาณ ความ
พร้อมด้านการบริห ารงานทางทางการเงินและควบคุม
งบประมาณ ความพร้อ มด้ านการรายงานทางการเงิน
และผลการดาเนิน งาน ความพร้อ มด้า นการจัด ระบบ
การจัด ซื้อ จัด จ้า ง ความพร้อ มด้า นการคานวณต้น ทุน
ผลผลิต ความพร้อ มด้า นการตรวจสอบภายในและ
ความพร้อ มด้า นการบริห ารสิน ทรัพ ย์ต ามลาดับ และ
สอดคล้อ งกับ เชาว์ วินิจ ฉัย [5] ได้ศึก ษาความคิด เห็น
ต่อระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย สรุป
ได้ว่า ความคิดเห็นของผู้บ ริหารและครูอาจารย์ที่มีต่อ
ระบบการบริห ารงบประมาณแบบมุ ่ง เน้น ผลงานใน
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ภาพรวมและรายด้า นเห็น ว่า
เหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก เรีย งลาดับ จากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการบริหารงานทางการเงินและควบคุม
งบประมาณ ด้า นการจัด ระบบการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ด้า น
การตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานทางการเงินและ
ผลการดาเนินงาน ด้า นการวางแผนงบประมาณ ด้า น
การบริห ารสิน ทรัพ ย์ และด้า นการค านวณต้น ทุน
กิจกรรม ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์
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จาแนกตามตาแหน่ง มีค วามแตกต่า งกัน ยกเว้น ด้า น
การบริหารสินทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน ด้านความคิดเห็น
ของผู ้บ ริห ารและครูอ าจารย์ จ าแนกตามขนาด
สถานศึก ษาไม่แ ตกต่า งกัน โดยในส่ว นของค าถาม
ปลายเปิด พบว่า ครูอ าจารย์ ร้อ ยละ 20 ระบุว่า ขาด
ความรู้เรื่องการวางแผนงบประมาณ จึงมีข้อเสนอแนะ
ว่า ควรจัด อบรมให้ค วามรู ้แ ก่ค รูอ าจารย์เ รื ่อ งการ
วางแผนงบประมาณ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่ง เน้น ผลงานในสถานศึก ษาได้มีก ารดาเนิน ด้า นการ
วางแผนและจัด ทางบประมาณและ ด้า นการติด ตาม
และประเมิน ผลมีก ารดาเนิน งานอย่า งเป็น ระบบตาม
หลัก การของสถานศึกษา และมี ก ารตรวจสอบติด ตาม
ป ร ะ เ มิน ผ ล จ า ก ส า นัก งา น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศึก ษ า
มัธ ยมศึก ษา เขต 9 ตลอดปีก ารศึก ษา ส่ว นด้า นการ
บริห ารงบประมาณสถานศึก ษาแต่ล ะแห่ง ได้ร ับ
งบประมาณไม่เท่า กัน จึงทาให้งบประมาณไม่เ พีย งพอ
ต่อการจัดการศึกษา
5.2 ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและครู มีค วามคิด เห็น ว่า
กา ร บ ริห า ร งบ ป ร ะ ม า ณ แ บ บ มุ ่ง เ น้น ผ ล ง า น ใ น
สถานศึกษาในภาพรวมสามารถดาเนิน การได้ มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 เมื่อ
พิจ า ร ณ า เ ป็น ร า ย ด้า น พบ ว่า ด้า นกา ร บ ริห า ร
งบ ป ร ะ มา ณ แ ล ะด้า นการ ติด ต าม ป ร ะ เมิน ผ ล มี
ความสามารถในการดาเนิน การแตกต่า งกัน อย่า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 ส่ว นด้า นการวางแผน
และ จัด ท า งบ ปร ะม าณ มีค วาม สา มา รถในกา ร
ดาเนิน การไม่แ ตกต่า งกัน โดยผู้บ ริห ารสถานศึก ษามี
ความคิด เห็น ว่า สามารถดาเนิน การได้ม ากกว่า ความ
คิดเห็นของครู เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้แ ละ
สอดคล้อ งกับ จัน ทนา แห่ง ตระกูล [6] ที ่ไ ด้ท าการ
วิจ ัย ศึก ษา ค วา ม สัม พัน ธ์ร ะ ห ว่า งร ะ บ บ บ ริห า ร
งบ ป ระ ม าณ แ บบ มุ ่ง เ น้น ผ ล งา นกับ การ ป ระ กัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน จังหวัด
สมุท รปราการ ที่พ บว่า ความคิด เห็น ของผู้บ ริห าร ครู
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หัว หน้า แผนงาน ครูหัว หน้า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ 8
กลุ ่ม สาระ ครูห ัว หน้า งานการเงิน ต่อ การบริห าร
งบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงานของสถานศึก ษาขั ้น
พื้นฐาน จังหวัด สมุท รปราการ ตามมาตรฐานการเงิน
7 ด้า น ในด้า นการ ต ร วจ ส อบภ า ย ใน ค่า เ ฉ ลี ่ย
ผู ้บ ริห ารสูง ที ่ส ุด ดัง นั ้น ถ้า สถานศึก ษาสามารถ
บริห ารงานได้ส อดคล้อ งสัม พัน ธ์ก ัน ย่อ มส่ง ผลให้
คุณ ภาพของสถานศึก ษาดี ผลผลิต (นัก เรีย น) มี
คุณ ภาพ และสอดคล้อ งกั บ วาทินี ตัน ติวีร ะวงศ์ [7]
ที ่ไ ด้ศ ึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง ความรู ้แ ละการด าเนิน งาน
เกี่ย วกับ การวางแผนงบประมาณแบบมุ่ง เน้น ผลงาน
ของผู้บ ริห ารและครูที่มีค วามรู้ มีค วามชานาญในการ
บริห ารแผนงบประมาณ สามารถบริห ารงบประมาณ
แบ บมุ ่ง เน้น ผล งานไ ด้ร ะดับ มา ก เ มื ่อ เ ทีย บ วุฒิ
การศึก ษา พบว่า ผู ้ที ่ม ีว ุฒ ิก ารศึก ษาปริญ ญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความรู้แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครู มี
ความคิด เห็น ว่า การบริห ารงบประมาณแบบมุ ่ง เน้น
ผลงานในสถานศึก ษาสามารถด าเนิน การได้ มีค วาม
แตกต่า งกัน จึง ท าให้ก ารบริห ารงานงบประมาณใน
สถานศึก ษาเกิด การขัด แย้ง กัน ไม่เ ข้า ใจในการ
ปฏิบ ัต ิง านสถานศึก ษาจึง ไม่ป ระสบผลส าเร็จ ในการ
บริหารสถานศึกษา

6.ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาควรการจั ดท าสรุ ปผลการ
ดาเนินงานสิ้นปีงบประมาณ จากรายการที่บันทึกในบัญชี
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ใ นปั จ จุ บั น ให้ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนและ
เป็นไปตามระเบียบ
6.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารและติดตามงบประมาณของสถานศึกษา
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6.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาข้อมูลจากการวิจัยไป
ใช้พัฒนางานงบประมาณในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานใสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา
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การศึกษาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
A Study of Drug Prevention and Solution Performance in Schools under
the Secondary Education Service Area Office 9, Suphanburi Province.
วิชา สมิงไพร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: wichasamingp@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงาน ศึกษาปัญหาการดาเนินงานและศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยมี 2 ขั้น คือ 1) ขั้นศึกษาสภาพการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู จานวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้
คือ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มาตรการป้องกันมีการดาเนินงานมากที่สุดส่วนมาตรการค้นหา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร
จัดการ และมาตรการรักษา มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คือ มาตรการรักษา มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง
และมาตรการบริหารจัดการ มีการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ควรดาเนินงานดังนี้คือ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน สถานศึกษา
จัดตั้งสารวัตรนักเรียนปราบปรามยาเสพติด จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดทันที
สถานศึกษาควรจัดค่ายคุณธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจของโรงเรียนทางานร่วมกับตารวจ
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ตารวจ ในการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดและส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จด้านการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คาสาคัญ: 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. บทนา

การแพร่ร ะบาดของยาเสพติด หลายประเภทใน
สถานศึก ษาก าลัง ทวีค วามรุน แรงและ มีแ นวโน้ม
ขยายตัวเพิ่ม ขึ้น อย่า งรวดเร็ว ทั้งรูป แบบความรุน แรง
ของฤทธิ์ยาและจานวนผู้ติดยาเสพติด การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด เป็น ปัญ หาสาคัญ ส่ง ผลกระทบต่อ การ
พัฒ นาประเทศ การพัฒ นาบุค ลากรและคุณ ภาพชีวิต
ของนัก เรีย น และประชาชนเป็น อย่า งมาก รัฐ บาลได้
กาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ ” และ
มอบหมายให้กระทรวง ศึกษาธิการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้อ งกัน ยาเสพติด ในสถานศึก ษา ก าหนดมาตรการ
ป้อ งกัน เด็ก และเยาวชนก่อ นวัย เสี่ย งและในวัย เสี่ย ง
ไม่ให้เ ข้า ไปเกี่ย วข้อ งกับ ยาเสพติด เรีย นรู้ ถึงโทษและ
พิษ ภัย ของยาเสพติด รู้จัก ปฏิเ สธหลีก เลี่ย งยาเสพติด
และใช้เ วลาว่า งให้เ ป็น ประโยชน์เ พื ่อ หลีก เลี่ย งการ
หมกมุ ่น มั ่ว สุม กับ ยาเสพติด [1] จากสภาพปัญ หา
ดัง กล่า ว ได้ส ่ง ผลกระทบอย่า งรุน แรงต่อ ความ
เจริญ ก้า วหน้า ของประเทศเป็น อย่า งยิ่ง ซึ่ง จากสถิติ
พบว่า ผู ้ต ิด ยาเสพติ ด จ านวนมากจะเป็น ผู ้ก ่อ คดี
อุก ฉกรรจ์ นอกจากนี้ยัง ก่อ ให้เ กิด ปัญ หาอาชญากร
ข้า มชาติแ ละปัญ หาความมั่น คงของชาติอีก ด้ว ย หาก
ปล่อยไว้จะก่อให้เกิดวิกฤติทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่

สามารถแก้ไขได้ เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จ ะ
สามารถควบคุม ให้อ ยู่ใ นวงจากัด ได้อีก ต่อ ไป แต่ก ลั บ
จะเป็นปัญหาระดับชาติที่ลุกลามไม่จบไม่สิ้น ดังนั้น จึง
เห็น สมควรที ่ท ุก ฝ่า ยควรให้ค วามส าคัญ กับ ปัญ หา
ดัง กล่า ว พร้อ มทั ้ง หามาตรการในการป้อ งกัน และ
แก้ไขยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง
กร ะทร วงศึก ษาธิก าร ได้ก าห นดนโย บ าย ให้
หน่ว ยงานที่รับผิด ชอบการจัดการศึก ษาได้ดาเนิน การ
แก้ไ ขปัญ หาให้ห น่ว ยงานที ่ร ับ ผิด ชอบในการจัด
การศึก ษาได้ด าเนิน แก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ตาม
ยุท ธศาสตร์พ ลัง แผ่น ดิน โดยใช้ว ิท ยากรต่า ง ๆ
นา นัป กา ร เ พื ่อ เ อา ชน ะ ย า เ ส พ ติด ที ่เ กิด ขึ ้น ใ น
สถานศึก ษา ได้กาหนดนโยบายด้า นการป้อ งกัน แก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไว้ มีแนวทางปฏิบัติใ น
การจัด กิจกรรมรณรงค์แ ละประชาสัมพันธ์ให้นักเรีย น
นัก ศึก ษาตระหนัก ถึง สถานการณ์ค วามรุน แรงของ
ปัญ หายาเสพติด กระตุ้น และปลูก จิต สานึก ในการใช้
เวลาว่า งให้เกิด ประโยชน์ เหมาะสมกับเพศ วัย ฐานะ
ปฏิร ูป หลัก สูต รและระบบการเรีย นการสอนให้เ กิด
กระบวนการคิด ย่า งมีเ หตุผ ล ส่ง เสริม คุณ ธรรม
จริย ธรรม สร้า งทัก ษะชีว ิต และพัฒ นาศัก ยภาพ
นัก เรีย นนัก ศึก ษา สร้า งภูม ิคุ ้ม กัน จัด ระบบดูแ ล
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นักเรียน เฝ้าระวังป้องกันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่
เคยใช้ยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ย วข้องกับยาเสพติด สร้า ง
บรรยากาศที่อบอุ่นภายในโรงเรียนโดยมอบหมายให้ครู
ที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้ นคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรม
และให้ค าปรึก ษาอย่า งใกล้ชิด และดาเนิน การตาม
ระบบดูแ ลนัก เรีย น ปรับ ปรุง สภาพแวดล้อ มภายใน
สถานศึก ษาให้ส ะอาด ร่ม รื่น เป็น ระเบีย บปราศจาก
มุม อับ ควบคุม ปัจ จัย เสี่ย งบริเ วณรอบถานศึก ษาและ
ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมใน
การดาเนิน การป้อ งกัน และแก้ปัญ หายาเสพติด อย่า ง
จริงจัง [1]
แนวทางการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งการดาเนินยุทธศาสตร์ด้วย
การมีส ่ว นร่ว มของคนในชาติท ุ ก ภาคส่ว น โดยไม่
ก่อ ให้เ กิด ผลกระทบในทางลบ เพื ่อ เป็น รากฐานการ
นาไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา ใช้หลักเมตตา
ธรรมในการตัด วงจรด้า นผู ้เ สพ/ผู ้ต ิด ยาเสพติด ซึ ่ง มี
ผู ้เ กี ่ย วข้อ งได้ร ับ ผลกระทบและเดือ ดร้อ นมากที ่ส ุด
จาเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยเร่งด่วน อันเป็น
การคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของพลัง
สังคมและพลังชุมชน การตัดวงจรกลุ่มเสี่ยงและป้องกัน
มิให้เ กิดผู้เสพติดรายใหม่ ด้วยการแก้ปัญหากลุ่ม เสี่ย ง
พื้นที่เ สี่ยง และสร้างภูมิคุ้ม กันในกลุ่ม เด็กและเยาวชน
การสร้า งภูม ิคุ ้ม กัน ยาเสพติด ในสถานศึก ษาด้ว ย
มาตรการต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายกาหนดขึ้นเป็นการป้องกันการ
แพร่ร ะบาดของยาเสพติด ในสถานศึก ษาได้ การ
ดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขยาเสพติด ในสถานศึก ษา
จ าเป็น ที ่จ ะต้อ งให้ท ุก ฝ่า ยมีส ่ว นร่ว ม โดยระดม
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษามาดาเนินการ
จัดตั้งเป็นทีม งานป้อ งกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึก ษา ได้แ ก่ ผู ้บ ริห าร ครู อาจารย์ฝ ่า ยต่า ง ๆ
ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น เจ้า หน้า ต ารวจ แพทย์ พยาบาล เจ้า หน้า ที่
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สาธารณสุข เพื ่อ สร้า งกระบวนการท างานรวมกัน
ระหว่า งสถานศึก ษา สถาบัน ครอบครัว และสถาน
บาบัดรักษา รวมทั้งการป้องกันและการปราบปรามและ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการ
ด าเนิน กิจ กรรมแทรกแซง เพื ่อ แก้ไ ขปัญ หานัก เรีย น
นัก ศึก ษากลุ ่ม เสี ่ย งที ่พึ ่ง เริ ่ม ใช้ย าเสพติด และฟื ้น ฟู
สมรรถภาพนักเรียนนักศึกษาติดยาเสพติดที่ผ่านขั้นตอน
การบาบัดรักษาจากสถานบาบัดมาแล้ว
สาหรับโรงเรีย นและสถาบันทางการศึก ษา ซึ่งเป็น
องค์กรหลักในการดาเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด
ให้เ ด็ก และเยาวชนก็ม ีป ัญ หาและอุป สรรคในการ
ดาเนินงานหลายประการเช่นวิสัยทัศน์ในเชิงป้องกันของ
โรงเรียนสถาบันทางการศึกษายังมีน้อยเพราะผู้บริหาร
โรงเรีย นมัก มีค วามเห็น ว่า ยัง ไม่ม ีป ัญ หาเกิด ขึ ้น ใน
โรงเรียนของตน ความตระหนักและการยอมรับสภาพ
ปัญหารวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน
และแก้ไ ขปัญ หาของผู้บ ริห าร ครู อาจารย์ยังมีน้อ ยมี
โรงเรียนจานวนมากที่ยังไม่ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นใน
โรงเรีย นหรือ มีก ารปกปิด กลบเกลื่อนปัญ หาเพื่อรักษา
ชื่อเสียง นอกจากนี้มักใช้มาตรการไล่นักเรียนที่มีปัญหา
ออกจากสถานศึก ษาซึ ่ง เป็น การผลัก และเพิ ่ม ปัญ หา
ให้แ ก่ส ังคมโดยรวม ข้อ มูล ยาเสพติด ในโรงเรีย นและ
สถานศึกษาไม่มีความชัดเจนและไม่มีการจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและกาหนด
หรือวางแผนการดาเนินงานได้เหมาะสม [1]
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9
ประกอบด้ว ยจัง หวัด สุพ รรณบุรีแ ละจัง หวัด นครปฐม
ได้ดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ตาม
คาสั่ง ศูน ย์อานวยการพลัง แผ่น ดิน เอาชนะยาเสพติด
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่อ ง แผนปฏิบัติก ารป้อ งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีก ารศึก ษา
2557 ให้ส ถานศึก ษาในสัง กัด ทุก แห่ง น าไปจัด ท า
แผนปฏิบัติการ และจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ชี้แจงนโยบายโดยให้สถานศึกษาทุก แห่งดาเนิน
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โครงการสถานศึก ษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข
และดาเนิน ตามยุท ธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยุท ธ์ 4
โดยรัฐ บาลได้สั่ง การให้สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ทุก แห่ง ดาเนิน การสร้า งภูมิคุ้ม กัน และป้อ งกัน ยาเสพ
ติด ในสถานศึก ษา กาหนดมาตรการป้อ งกัน เด็ก และ
เยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ
พิษ ภัย ของยาเสพติด รู้จัก ปฏิเ สธหลีก เลี่ย งยาเสพติด
จึง ได้กาหนดนโยบายให้ห น่ว ยงานทางการศึก ษา ทั้ง
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา และสถานศึก ษา
ด าเนิน งานป้อ งกัน แก้ไ ข ยาเสพติด ตามนโยบาย
ดัง กล่า ว สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา
เข ต 9 ไ ด้ก า หนด นโ ย บา ย กา รด า เ นิน งา นแ ล ะ
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
โดยให้สถานศึกษาดาเนินงานตามแนวทาง 5 มาตรการ
ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย 1) มาตรการป้ อ งกั น 2)มาตรการ
ค้ น หา 3) มาตรการรั ก ษา 4) มาตรการเฝ้ า ระวั ง 5)
มาตรการบริหารจัดการโดยให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษา
ต้ อ งด าเนิ น งานตามมาตรการที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มอบหมายให้ไปดาเนินงาน
แต่ ก ารด าเนิ น งานทั้ ง 5 มาตรการนั้ น ส านัก งานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 ยังไม่มีข้อ มูล การ
ด าเนิน งานการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด
ม า ต ร ก า ร ดัง ก ล่า ว จึง ท า ผู ้ว ิจ ัย พิจ า ร ณ า เ ห ็น
ความสาคัญในการศึกษาเรื่องการศึกษาการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดในสถานศึกษาสังกัด
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9
จัง หวัด สุพ รรณบุรี เพื่อ เป็น ข้อ มูล สารสนเทศในการ
ปรับ ปรุง และพัฒ นาการดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาสภาพการด าเนิ น งานและปั ญ หาการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใน
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สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกัน
ยาเสพติ ดของสถานศึ กษาในสั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

3. วิธีการวิจัย
3.1 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการดาเนินงานและปัญหาการ
ด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 1,443 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 313 คน กาหนดตัวอย่างจาก
สูตร ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 [2]
และทาการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple
random sampling) [3] โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนของครูในสถานศึกษา
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการดาเนินงาน
และปัญหาการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติด ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 9 จัง หวัด สุพ รรณบุรี
ประกอบด้ว ย 5 มาตรการ คือ มาตรการป้อ งกัน
มาตรการค้น หา มาตรการรัก ษา มาตรการเฝ้า ระวัง
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มาตรการบริหารจัดการ จานวน 54 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scales) ของลิเคอร์ท (Likert) เป็น 5 ระดับ [4]
3.2 ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญโดยมี
คุณสมบัติดังนี้คือจบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาหรือมีประสบการณ์การ
ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และด ารง
ตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐบาลมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
กลุ่ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ คื อ ผู้เชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน โดยใช้ ก ารสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive
sampling)
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง มีลักษณะเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)
4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
4.1 สภาพการด าเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายา
เสพติด ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 จังหวัด สุพ รรณบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายมาตรการ
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พบว่ามาตรการป้องกัน มีการดาเนินการมากที่สุด ส่วน
มาตรการค้น หา มาตรการเฝ้า ระวัง มาตรการบริ ห าร
และมาตรการรักษา มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
4.2 ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่
ในระดั บ น้ อ ย เมื่ อ พิ จ ารณารายมาตรการ พบว่ า
มาตรการรักษา มาตรการป้องกัน และมาตรการค้นหาอยู่
ในระดั บ น้ อ ย ส่ ว นมาตรการเฝ้ า ระวั ง และมาตรการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.3 แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย1)ศึกษาดูงานเรื่องการดาเนินงานจัดกิจกรรม To be
number one ในสถานศึกษาที่ดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จ 2)ควรจัดตั้งสารวัตรนักเรียนปราบปรามยา
เสพติดจัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพ
ติ ด เข้ า รั บ การบ าบั ด ทั น ที 3)ควรจั ด ค่ า ยคุ ณ ธรรมการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จั ด สายตรวจของ
โรงเรี ย นท างานร่ ว มกั บ ต ารวจ 4)ควรสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง ครู ตารวจ ในการดาเนินงานป้องกันยาเสพติด
และส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จด้านการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5. อภิปรายผล
5.1 สภาพการศึก ษาการด าเนิน งานและปัญ หาการ
ด าเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ใน
สถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 9 จังหวัด สุพ รรณบุรี ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก มาตรการป้องกันมีการดาเนินงานมากที่สุด
ส่ว นมาตรการค้น หา มาตรการเฝ้า ระวัง มาตรการ
บริห ารจัด การและมาตรการรัก ษา มีส ภาพการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ กนกพร ด้วงคาภา [5] ได้ทาวิจัยเรื่อ ง
ประสิทธิผลการดาเนิน งานป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้น ที่ 3 – 4 สังกัด
ส า นัก งา นเขต พื ้น ที ่ก า รศึก ษานค ร พนม เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด ในโรงเรีย น อยู่ใ นระดับ มาก ทั้งนี้
มาตรการรัก ษา ในการด าเนิน งานสถานศึก ษามีก าร
ประสานงานเชื่อมโยงนักเรียน ที่ติดยาให้ได้รับการดูแล
ด้วยการบาบัดฟื้นฟู มีสภาพการดาเนินงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั ้ง นี ้อ าจเป็น เพราะสถานศึก ษาต้อ งใช้
งบประมาณติดต่อกับหน่วยงานภายนอกในการนาผู้เสพ
ยาเสพติดเข้ารับบาบัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณดาเนินงาน
การบาบัดและใช้ระยะเวลานานในการบาบัดครูไม่มีเวลา
ให้ก ับ นัก เ รีย นในกา รเ ข้า รับ การ บ า บัด รัก ษา
สถานศึก ษาไม่ส ามารถจัด ค่า ยปรับ เปลี ่ย นพฤติก รรม
ให้ก ับ นัก เรีย นที ่ต ิด ยาเสพติด ได้ อาจเป็น เพราะไม่มี
บุคลากรทางานโดยตรงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด หรือครู
ต้อ งมีห น้า ที ่ส อนไม่ส ามารถมาจัด ท าค่า ยบ าบัด ได้
หน่วยงานภายนอก เช่นแพทย์ตารวจ ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการส่ง บุค ลากรเข้า มาร่ว มด าเนิน งานบาบัด ท าให้
มาตรการรักษา มีการดาเนินงานน้อยกว่า 4 มาตรการ
5.2 ปัญ หาการดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายา
เสพติด ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 จัง หวัด สุพ รรณบุรี
ภา พร วมอยู ่ใ นระ ดับ น้อ ย คือ ม า ต ร กา ร รัก ษา
มาตรการป้อ งกัน มาตรการค้น หา ส่ว นมาตรการเฝ้า
ระวัง และมาตรการบริห ารจัด การ มีป ัญ หาการ
ดาเนิน งานอยู่ร ะดับ น้อ ยที่สุด ปัญ หาการดาเนิน งาน
ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ในสถานศึก ษา ใน
สถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 9 จัง หวัด สุพ รรณบุรี สอดคล้อ งกับ
งานวิจ ัย ของ จิร พรรณ ทุม พร [6] การด าเนิน การ
ป้อ งกัน แ ล ะ แ ก้ไ ขปัญ ห า ย า เ ส พติด ในโ ร งเ รีย น
มัธ ยมศึก ษา สัง กัด กรมสามัญ ศึก ษา จัง หวัด นนทบุรี
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ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการป้อ งกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนส่ว นใหญ่มีปัญหาระดับน้อยถึงน้อ ย
ที่สุด และมีหลายมาตรการที่มีปัญหาปานกลาง ปัญหา
การดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ใน
สถานศึกษา มาตรการการรักษาในข้อสถานศึกษามีการ
จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับผู้ติดยาเสพติด มี
ปัญหาระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดค่าย
ปรับ เปลี ่ย นพฤติก รรมต้อ งใช้ง บประมาณในการ
ดาเนิน งานมากจึง ไม่มีห น่ว ยงานหรือ สถานศึก ษาจั ด
ค่า ยปรับ เปลี ่ย นพฤติก รรม ขาดความร่ว มมือ กับ
หน่ว ยงานภายนอกเช่น แพทย์ไ ม่มีเ วลาให้กับ ผู้ติด ยา
เสพติดเนื่อ งจากแพทย์มีภ าระรักษาผู้ป่วยจานวนมาก
ผู้ปกครองไม่เห็นความสาคัญและไม่นาบุตรที่ติดยาเข้า
รักษาเพราะกลัวเสียชื่อเสียง สถานศึกษาไม่ดาเนินงาน
ส่ง ผู้ติด ยาเข้า ค่า ยบาบั ด เนื่อ งจากเสีย ชื่อ สถาบัน ทาง
การศึกษา อีกทั้งไม่ต้องการให้มีชื่อนักเรียนอยู่ในระบบ
ข้อมูลของผู้เสพยาเสพติดซึ่งผลให้นักเรียนมีประวัติผู้ใช้
สารเสพติด
5.3 แนวทางแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีในด้าน
มาตรการป้อ งกัน มาตรการค้น หา มาตรการรัก ษา
มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ พบว่า
แนวทางแก้ป ัญ หาการด าเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 จังหวัด สุพ รรณบุรี ส่ว น
ใหญ่ต้องการศึกษาดูงานเรื่องการดาเนินงานจัดกิจกรรม
To be number one ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
ดาเนินงานประสบความสาเร็จโดยส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัม มนา และการศึก ษาดูงาน เพื่อ แลกเปลี ่ย น
เรีย นรู้ใ ห้มีค วามรู้ ความเข้า ใจแนวทางการท างานใน
ด้า น กา ร ป ้อ งกัน แ ล ะ แ ก้ไ ขป ัญ ห า ย า เ ส พต ิด ใ น
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ อันทชัย
[7] ได้ทาการวิจัยเรื่อ งการพัฒ นาแนวทางการป้อ งกัน
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ปัญ หายาเสพติด ของสถานศึก ษาสัง กัด สานัก งานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 และเขต 2
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของสถานศึก ษา ด้า นการให้ก ารศึก ษา เช่น การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ นานักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม การ
ไปศึก ษาดูง าน ทั ้ง นี ้เ พราะ การดูง านแนวทางการ
ด าเ นิน งา นส ถานศึก ษา ที ่ป ระ สบค วา มส า เ ร็จ มี
ความส าคัญ ที่ จะช่ว ยให้ก ารด าเนิน งานรวดเร็ว ขึ ้น รู้
ขั้นตอนการปฏิบัติในการดาเนินงานและสามารถแก้ไข
ปัญ หาในจุด บกพร่อ งของโครงการที ่ท าไป ผู ้บ ริห าร
สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานพัฒนาบุคลากร
การศึก ษา ควรให้ก ารสนับ สนุน งบประมาณในการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเพียงพอและส่งเสริม
ด้า นการไปศึก ษาดูง านยังหน่ว ยงานอื่น อย่า งต่อ เนื่อ ง
เพื่อ ให้เ กิด การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละนาแนวทางการ
ดาเนินงานมาใช้ในสถานศึกษาต่อไป

6.ข้อเสนอแนะ
6.1ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ครูควรไปศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานในการจัด
กิจกรรม To be number one จากสถานศึกษาหรือ
หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น งานที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงาน
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จใน
ด้านการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ในการจัด ค่า ยบาบัด ผู้ติด ยาเสพติด ให้กับ นัก เรีย นที่
ติดยาเสพติด
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
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6.2.2 ควรศึ ก ษาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี
6.2.3 ควรศึกษาการเปรียบเทียบการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
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ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
People’s Expectations on Public Administration of Bangyeetho
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ภิญโญ เข็มปัญญา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Email: pinyo.khem@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 373 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าแอล
เอสดี โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนมีระดับความคาดหวังต่อการบริหารงาน
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก และ 2) ประชาชนที่
มีเพศ แตกต่างกัน มีระดับความคาดหวัง ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ และประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: 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. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พุ ทธศั กราช
2542 ได้กาหนดให้มีแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ ชั ดเจน ให้ ท้ องถิ่ นพึ่ งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น มีความอิสระในการกาหนด
นโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ โดยรัฐบาล
เป็ นผู้ ก ากั บดู แลเท่ าที่ จ าเป็นภายใต้ กรอบของกฎหมาย
และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่ นมี ส่ วนร่ วมในการ
ปกครองท้องที่และชุมชน โดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ มีอิสระ
ในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณในการ
ด าเนิ นงานแยกออกจากราชการส่ วนภู มิ ภาค องค์ การ
บริหารส่วนตาบลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญและ
สอดคล้ อ งกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย โดย
กฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 กาหนดไว้ชัดเจน คือ อานาจหน้าที่ต้องปฏิบัติ
(มาตรา 67) และอานาจหน้าที่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 68)
จากอานาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ทาให้
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนระดับรากหญ้าใน
ท้องถิ่นมากที่สุด ทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข จาเป็นที่
จะต้องมีการบริหารงานสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา และตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
มากที่สุดทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อที่จะช่วย
ในการแก้ไขปั ญหาที่ แท้ จริ งของชุมชนทั้งสาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการ ซึ่งถ้าหากองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดไม่สามารถปฏิบัติ หรือ
มีความบกพร่องในการบริหารงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายแล้ว ประชาชนนั่นเองที่จะได้รับผลกระทบมาก
ที่ สุ ด ผู้ วิ จั ย ซึ่ งปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ งนั ก พั ฒ นาชุ ม ชน
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลบางยี่ โท ต้ องการทราบว่ าใน
ปัจจุบันประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท
มีความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะอย่างไร จึงได้
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรั บปรุ งและพั ฒนาการบริ หารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชน และเกิ ด
ประโยชน์สู งสุ ดแก่ ประชาชนในเขตองค์ การบริ หารส่ วน
ตาบลต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนที่
มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. วิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจานวนทั้งหมด 5,592 คน และทา
การสุ่มกลุ่มตัว อย่างตามสัด ส่วนประชากรทั้ง 5 ตาบล
โดยใช้สูตรและวิธีการคานวณของยามาเน่ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 373 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางยื่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ซึ่ ง มี ก ารตรวจสอบเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยนาแบบสอบถามมาหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตาม
วิธีของครอนบาค ได้ค่า .965
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็น เพศชาย มีอ ายุ
ระหว่า ง 46-55 ปี มีร ะดั บการศึก ษาประถมศึก ษา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5,001-10,000 บาท
4.2 ข้อมูลด้านระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ
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. ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ
4.34
0.594
มาก
6. ด้านพัฒนาการสาธารณสุข
4.28
0.645
มาก
เฉลี่ย
4.30
0.517
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชน ค่าสูงมาต่าคือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนา
ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล เมือง และการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาสังคม ด้านอนุรักษ์
บางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ด้ านพั ฒนาการ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการเรียงตามลาดับจาก สาธารณสุข ส่วนรายการที่มีค่าต่าสุด คือ ด้านเศรษฐกิจ
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วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

4.3 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั ง ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ

บริ ห ารส่ ว นต าบลบางยี่ โ ท อ าเภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ความคาดหวังในการบริหารงานสาธารณะ
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านพัฒนาสังคม
3.ด้านเศรษฐกิจ
4.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.ด้านพัฒนาเมืองและบริหารจัดการ
6.ด้านพัฒนาการสาธารณสุข
รวมทุกด้าน

อายุ
0.39
0.02*
0.36
0.05
0.03*
0.14
0.06

ค่า Sig. จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
อาชีพ
0.13
0.08
0.09
0.19
0.11
0.32
0.03*
0.04*
0.60
0.04*
0.20
0.01*
0.07
0.03

รายได้
0.36
0.04*
0.66
0.40
0.79
0.42
0.39

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

จากตารางที่ 2 พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี
ระดับความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้าน
พัฒนาสังคม และด้านพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แตกต่ า งกั น
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับ ความคาดหวังต่อการ
บริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการ
และด้ า นพั ฒ นาการสาธารณสุ ข แตกต่ า งกั น และ
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มี ระดับความคาดหวังต่อการ
บริหารงานสาธารณะ ด้านพัฒนาสังคม แตกต่างกัน

5. อภิปรายผล
5.1 จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย
สูง ที ่ส ุด รองลงมาคือ ด้า นการพัฒ นาเมือ งและการ
บ ริห า ร จัด กา ร ด้า นพัฒ นา สัง ค ม ด ้า น อนุร ัก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม ด้า นพัฒ นาการ
สาธารณสุข และด้า นเศรษฐกิจ ตามล าดับ 6 ด้า น
รายละเอียดดังนี้
5.1.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ระดับ
ค ว า ม ค า ด ห วัง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น อ ยู ่ ใ น ร ะ ด ับ ม า ก
เนื่อ งจากว่า ในปัจ จุบัน ถนนภายในหมู่บ้า นนั้น ในเวลา
กลางคืน มีค วามมืด มาก ท าให้ก ลุ ่ม ญาติพี ่น ้อ งของ
ประชาชนที่ทางานในโรงงานอุต สาหกรรมที่ต้อ งกลับ
บ้านในเวลากลางคืน มีความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย
ในการสัญจร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข
[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชน
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลชะ
โนด อาเภอหว้า นใหญ่ จังหวัด มุก ดาหาร พบว่า ด้า น
พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐาน ประเด็น ที่ป ระชาชนมีค วาม
คาดหวัง มาก ได้แ ก่ การส่ง เสริม การจัด ให้ม ีน้ าเพื ่อ
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อุป โภคบริโ ภค รองลงมา ได้แ ก่ การส่ง เสริม การ
คมนาคม โดยจัด ให้ม ีถ นน สะพานและส่ง เสริม และ
สนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
5.1.2 ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการพบว่า
ระดับความคาดหวังของประชาชนอยู่ ในระดับมาก ด้าน
ที่ป ระชาชนมีค วามคาดหวัง มากที่ส ุด คือ อบต. ควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความ
คิด เห็น เ ช่น การ จัด ป ระชุม ประ ชาค ม เ พื ่อ ท า
แผนพัฒนาตาบล ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนในทุก
ครัวเรือนได้เสนอปัญหา และร่วมกันคิดค้นแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพราะประชาชนในหมู่บ้านจะรับรู้ปัญหาได้
ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง [2] ได้
ศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง ความคาดหวัง ของประชาชนที ่ม ีต ่อ
บทบาทในการพัฒ นาชุม ชนของนายกองค์ก ารบริห าร
ส่ว นต าบลท่า ตะเกีย บ อ าเภอท่า ตะเกีย บ จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการ ซึ่งประชาชนมีความคาดหวังเป็นอันดับแรก คือ
งานให้บริการประชาชน รองลงมา คือ งานส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
5.1.3 ด้า นพัฒ นาสังคม พบว่า ระดับ ความคาดหวัง
ของประชาชนอยู่ใ นระดับ มาก เพราะเนื่อ งจากเด็ก
และเยาวชนภายในหมู่บ้า นมีก ารมั่วสุม กัน เสพยาเสพ
ติด ซึ่งทาให้เกิดปัญหาการโจรกรรมตามบ้านเรือน เพื่อ
นาเงิน ไปซื้อ ยาเสพติด ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
จิรศักดิ์ คงทอง [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง
ของประชาชนที ่ม ีต ่อ การพัฒ นาท้อ งถิ ่น ศึก ษากรณี
เทศบาลตาบลท่า บุญ มี กิ่ง อาเภอเกาะจัน ทร์ จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึก ษาพบว่า ด้า นทรัพ ยากรมนุษ ย์แ ละ
สัง ค ม มีค วา ม ค า ด ห วัง ใน ร ะ ดับ ม า ก ทั ้ง นี ้อ า จ
เนื ่อ งมาจากปัญ หาความต้อ งการขั ้น พื ้น ฐานในการ
ด ารงชีว ิต ของเทศบาลต าบลท่า บุญ มี ในด้า นการ
ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด การส่ง เสริม และ
ป้องกันด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพ ย์ส ิน ยัง เป็น ปัญ หาที ่เ ทศบาลต าบลท่า บุญ มี
จะต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
5.1.4 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบว่า ระดับ ความคาดหวังของประชาชนอยู่ ใ นระดับ
มาก เนื่องจากลาคลองตื้นเขิน และมีวัชพืชอยู่มาก ซึ่ง
ประชาชนที ่ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรมนั ้น มีค วาม
จาเป็นต้องใช้แหล่งน้าตลอดทั้งปี ช่วงฤดูแล้งประชาชนผู้
ประกอบอาชีพทาการเกษตรจะประสบกับปัญ หาการ
ขาดแคลนน้ าอย่า งมาก ดัง นั ้น ประชาชนจึง มีค วาม
ต้องการให้มีการพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้าให้ อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้มีเพียงพอต่อการทาการเกษตรกรรม ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นฤวั ต ร เสนสุ ข [1] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศึกษา
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลชะโนด อ าเภอหว้า นใหญ่
จัง หวัด มุก ดาหาร พบว่า ด้า นคุ ้ม ครอง ดูแ ลและ
บ ารุง รัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยๆ
พบว่าประเด็นที่ประชาชนคาดหวังมากกว่าประเด็นอื่นๆ
ได้แ ก่ การส่ง เสริม ดูแ ลบารุง รัก ษาทรัพ ย์สิน อัน เป็น
สาธารณสมบัติของส่วนรวม
5.1.5 ด้า นพัฒ นาการสาธารณสุข พบว่า ระดับ ความ
คาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับมาก เพราะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงลักลอบปล่อยน้าเสีย
จึงทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจาก
น้าถือเป็นปัจจัยที่มีความจาเป็นมากสาหรับประชาชนใน
เขตองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบางยี ่โ ท ซึ ่ง มีค วาม
ต้องการใช้น้าเพื่ออุปโภค บริโภคทุกวัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี จันทะเสน [4] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบล
นาอุดม อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา
พบว่า อบต. ควรมีก ารจัด ให้ม ีน้ าดื ่ม ที ่ส ะอาดในที่
สาธารณะสาหรับประชาชนทั่วไป เพราะว่าน้าประปามี
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ความจาเป็น มากที่ต้อ งใช้ใ นการชาระร่างกาย ซัก ล้า ง
เสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5.1.6 ด้า นเศรษฐกิจ พบว่า ระดับ ความคาดหวังของ
ประชาชนอยู่ใ นระดับมาก เนื่องจากในพื้น ที่อ งค์ก าร
บริหารส่วนตาบลบางยี่โท มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย แต่
ยังขาดความรู้ และวิธีการในการบริหารจัดการกลุ่ม และ
ขาดแคลนเงินทุนในการส่งเสริม จึงต้องการให้องค์การ
บริห ารส่ว นตาบลบางยี่โ ท มีเ จ้า หน้าที่มาดูแ ล และให้
คาปรึกษาแนะนา อีกทั้งช่วยจัดหาตลาด และช่องทาง
การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่กลุ่มอาชีพจัดทาขึ้น เพื่อทา
ให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน มีรายได้
เพิ ่ม ขึ ้น และมีค วามเป็น อยู ่ที ่ด ีขึ ้น ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
คาดหวัง ของประชาชนที ่ม ีต ่อ บทบาทในการพัฒ นา
ชุมชนของนายกองค์การบริหารส่ว นตาบลท่า ตะเกีย บ
อาเภอท่า ตะเกีย บ จัง หวัด ฉะเชิง เทรา ผลการศึก ษา
พบว่า ประชาชนขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลท่า
ตะเกีย บ ส่ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม จึง
ต้องการให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกียบ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม พร้อมทั้งจัดหา
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
5.2 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั ง ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบางยี่ โ ท อ าเภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
อภิปรายได้ดังนี้
5.2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังที่
มี ต่ อการบริ หารงานสาธารณะ แตกต่า งกัน อย่ า งไม่ มี
นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ เ ป็ น
เพราะประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงต้องการให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา บริ หารงานสาธารณะให้ เป็ นไปตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อจะทาให้หมู่บ้านของตนได้รับการ
พัฒนาให้มีความเจริญเท่าเทียมกับหมู่บ้านอื่น ๆ
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5.2.2 ประชาชนที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18 - 25 ปี มี ร ะดั บ
ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานสาธารณะ ด้า น
พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ มากกว่าประชาชนที่มี
อายุระหว่าง 26 - 35 ปี 46 - 55 ปี 56 - 65 ปี และ 65
ปีขึ้นไป เพราะว่าประชาชนที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู่
ในสถานภาพโสด และกาลังเข้าสู่วัยแรงงาน และมีความ
สนใจในเรื่องเหตุการณ์บ้ านเมือง ซึ่งจะให้ความสนใจใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอยาก
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จากทางเสี ย งตามสาย
ตามหมู่ บ้ าน และทางอิน เตอร์ เน็ ต เพื่ อจะได้ รั บทราบ
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และรับทราบได้อย่างรวดเร็วขึ้น
5.2.3 ประชาชนที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 36 - 45 ปี มี ร ะดั บ
ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานสาธารณะ ด้ า น
พัฒนาสังคม มากกว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง 26 - 35
ปี 46 - 55 ปี และ 56 - 65 ปี เพราะว่าประชาชนที่อยู่ใน
กลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่กาลังสร้างฐานะ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว จึงต้องการให้มีการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากลุ่ ม สตรี ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง เช่ น มี ก าร
รวมกลุ่มกันฝึกอาชีพ และทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความสามัคคีกัน และมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.2.4 ประชาชนที ่ม ีร ะดับ การศึก ษา ปวส./ปวท./
อ นุป ริญ ญ า ม ีร ะ ดับ ค ว า ม ค า ด ห วัง ที ่ม ีต ่อ ก า ร
บริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ปริญ ญาตรี และสูง กว่า
ปริญ ญาตรี เพราะประชาชนกลุ ่ม นี ้เ ป็น ผู ้ที ่ใ ห้ค วาม
สนใจในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมีอยากให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบล มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิ ษ ต่ า ง ๆ เช่ น การรั ก ษาความสะอาดของถนน
สาธารณะในหมู่บ้าน มีการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
เพื่อช่ว ยลดภาวะโลกร้อน และสร้ างความสมดุ ลให้กั บ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
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5.2.5 ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว มี
ระดับความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา
เมื อ ง และการบริ ห ารจั ด การ และด้ า นพั ฒ นาการ
สาธารณสุ ข มากกว่า ประชาชนที่มี อ าชี พเกษตรกรรม
เพราะเนื่องจากประชาชนคิดว่าเงินภาษีที่ได้นามาใช้ใน
การพัฒ นาท้องถิ่น นั้น ก็ม าจากเงิน รายได้ของพวกเขา
เขาจึงรู้สึกว่าตนเองก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
5.2.6 ประชาชนที่มีรายได้ 5,000-10,000 บาท มีระดับ
ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานสาธารณะของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบางยี ่โ ท อ าเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา ด้านพัฒ นาสังคม มากกว่า
ประชาชนที ่ม ีร ายได้ม ากกว่า 20,000 บาท เพราะ
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง
5,000-10,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยผู้สูงอายุ จึง
มีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบล ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทาการชักชวนผู้สูงอายุ
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ เข้ามา
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้ครบ ทุกคน เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้มีการเรียนรู้ และทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทาให้เป็น
การผ่อนคลายความเหงาที่ตนเองต้องอยู่เฝ้าบ้านในเวลา
กลางวัน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ควรจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า สาธารณะภายใน
หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกในการสัญจร
6.1.2 ควรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
เพื่อช่วยลดจานวนผู้เสพ และผู้ค้าลง
6.1.3 ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม กลุ่ ม อาชี พ และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นในหมู่บ้าน เพื่อทาให้ประชาชนที่ว่างงานมีอาชีพ
และมีรายได้
6.1.4 ควรบารุงรักษาแหล่งน้าให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการในการทาการเกษตรกรรม
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6.1.5 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ จะได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการบริหารงานสาธารณะ
6.1.6 ควรมีการแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสีย อย่างเร่งด่วน
เพื่อให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ตามปกติควรมีการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ตามปกติ
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ยี่โท อาเภอบางไทร จังหวั ดพระนครศรีอยุ ธยา ในเชิ ง
คุณภาพ
6.2.2 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระดับความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริการส่วนตาบลบางยี่โท กับการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนในการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางยี่โท
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บทคัดย่อ
เงินจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคมขณะนั้น ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องใช้
วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ และใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย ในสมัยโบราณใช้การแลกเปลี่ยนของต่อของโดยตรง ต่อมาก็
ใช้สิ่งของที่มีค่าเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและพัฒนามาเป็นโลหะและกระดาษ จนเป็นเงินในปัจจุบัน สาหรับประเทศไทยก็
มีวิวัฒนาการทางด้านการเงินมาโดยลาดับตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนาน สมัยทวาราวดี อาณาจักรลพบุรี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
จนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เงินทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัดมูลค่า เป็นเครื่องรักษามูลค่าและ
เป็นมาตรฐานในการชาระหนี้ในภายหน้า เงินที่มีคุณลักษณะที่ดีต้องเป็นที่ยอมรับ มีความคงทนถาวร ขนย้ายได้ง่าย ดูออก
ง่าย มีค่าคงที่ มีค่าเท่ากัน แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ และเป็นของที่หายาก โดยค่าของเงินหมายถึง อานาจซื้อของเงินแต่ละ
หน่วย ที่สามารถแบ่งได้เป็นค่าเงินภายในและค่าเงินภายนอก ทั้งนี้เงินเป็นสิ่งสาคัญในด้านการผลิต การแลกเปลี่ยน การ
อุปโภคบริโภค เงินตราเป็นหลักประกันที่มั่นคงในระบบแลกเปลี่ยน จึงมีความสาคัญในสังคมและระบบเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: เงิน, ความหมายของเงิน, ความสาคัญของเงิน, 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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บทนา

ในสมัยโบราณมนุษย์แม้มีความเป็นอยู่แบบพึ่งตนเอง แต่ก็
ยั งคงต้ องมี การแลกเปลี่ ยนสิ่ งของซึ่ งกั นและกั น เนื่ องจาก
มนุษย์แต่ละคนนั้นไม่สามารถผลิตสิ่งของที่ต้องการใช้ได้ทุก
ชนิ ด แต่ ในการแลกเปลี่ยนสิ่ งของกับสิ่งของนั้ น ต้องหาผู้ ที่
ต้องการสิ่งของที่นามาแลกเปลี่ยนตรงกันจึงทาการแลกเปลี่ยน
ได้ ในสมัยโบราณคงไม่ยุ่งยากนักเพราะมีความเป็นอยู่อย่าง
ง่ายๆ และสังคมก็มีคนจานวนไม่มาก แต่เมื่อสังคมใหญ่ขึ้นและ
มีความเจริญมากขึ้น การประกอบการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ก็ทา
ได้หลากหลายชนิด การจะหาผู้ที่มีความต้องการตรงกันเพื่อการ
แลกเปลี่ยนสินค้ าก็ทาได้ยากขึ้น ดังนั้ นการนาเอาสินค้ามา
แลกเปลี่ยนกันโดยตรงก็ทาได้ยาก เงินจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยน การประกอบการ
ผลิ ต จนสามารถแจกจ่ ายการผลิ ตไปยั งผู้ ใช้ ในที่ สุ ด การ
แบ่ งแยกงานกั นท า ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
การตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย
ถ้าปราศจากเงิน ความสะดวกเหล่านี้อาจถูกสกัดกั้น หรือมิอาจ
กระทาได้เลย ฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรจะต้องทาความรู้จักและความ
เข้าใจให้ดีคือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเงิน คานิยาม หน้าที่
ความสาคัญ ค่าของเงิน ตลอดจนเรื่องของปริมาณเงิน และ
ความต้องการถือเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องอื่นต่อไป
ทุกคนรู้จักเงิน ต้องการเงิน และเป็นเจ้าของเงิน แต่ถ้าจะ
ถามกันว่าเงินคืออะไร คงหาคาตอบที่กะทัดรัดและรวดเร็วได้
ยาก หรือได้รับคาตอบที่แตกต่างกันไป แล้วแต่จะมองในแง่ไหน
ทั้ งๆ ที่ ทุ กคนต่ างก็ ทราบกั นดี ว่ า เงิ นหมายความว่ าอะไร
อย่างไรก็ตาม อาจให้ความหมายของเงินได้ถูกต้อง และชัดเจน
ขึ้นได้ถ้ามองหน้าที่ของเงิน กล่าวคือ การเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน และเป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าของสินค้าและ
การบริ การ ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญ ที่ทาให้เงินมีความหมาย
เด่นชัด และแตกต่างไปจากสิ่งอื่น

คานิยามของเงิน

ค าว่ า “เงิ น” (Money) นั้ นนั กเศรษฐศาสตร์ ใช้ ใน
ความหมายที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ในปัจจุบันเมื่อเอ่ยคาว่า
“เงิน” นั้นให้ความหมายในลักษณะเป็น รายได้หรือความมั่งคั่ง
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ในความหมายของนั กเศรษฐศาสตร์ นั้ น มี ผู้ รู้ ให้ ค านิ ยาม
ความหมายของ คาว่า “เงิน” (Money) ไว้มากมาย พอสรุปได้ดังนี้
พอล เอ ซามูเอลสัน[1] สรุปไว้ว่า เงินคือ สื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนและใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการได้ทุกชนิด
ริชาร์ด จี ลิปเซย์ [2] สรุปไว้ว่า เงินคือสิ่งใดก็ได้ที่ทุก
คนยอมรับอย่างแท้จริงว่าใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสินค้า
และบริการในขณะนั้น
ลอเร้นซ์ เอ็ม บอลล์ [3] ได้ให้คานิยามไว้ว่า 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 ใช้ในการชาระหนี้และอื่นๆตามต้องการ
กฤษฎา สังขมณี [6] ให้ความหมายว่า เงินคือสิ่งซึ่งคน
ในสังคมให้การยอมรับ ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ชาระราคา ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้นนั่ เอง
สรุปได้ว่า เงินคืออะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคมขณะนั้น
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ย น
เป็นเครื่องใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ใช้ชาระหนี้
และชาระราคา ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้ตกลงกัน

วิวัฒนาการของเงิน

วิวัฒนาการของเงิน ในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน
ออกไป แต่มักจะมีสาเหตุคล้ายคลึงกันคือ สังคมขยายตัว
เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าขึ้น ในสมัยก่อนที่ระบบเศรษฐกิจ
ยังปราศจากเงิ น อยู่ในระบบแลกของต่อของ (Barter
System) แต่ละครัวเรือนต่างก็ผลิตสินค้าที่ตนถนัด และนา
สิ น ค้ า ที่ ต นผลิ ต ได้ ม าแลกเปลี่ ย นซึ่ ง กั น และกั น การ
แลกเปลี่ยนของต่อของระหว่างครัวเรือนหรือชุมชนดังกล่าว
เรียกว่า การแลกเปลี่ยนโดยตรง การแลกเปลี่ยนโดยตรงนี้
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เหมาะสมสาหรับสังคมเล็ก ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
น้อยชนิด และนานๆ จึงจะมีการแลกเปลี่ยนกันครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ เพราะระบบการแลกเปลี่ ยนของต่ อของ ขาดความ
สะดวกในหลายๆเรื่องและมีปัญหาหลายประการ เช่น
1. ปัญหาในเรื่องการหาบุคคลที่มีความต้องการในของ
ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทายาก นอกจากนั้นก็ยังต้อง
พบปัญหาในเรื่องสิ่งของที่นามาแลกเปลี่ยนกันนั้นมีมูลค่า
ไม่เท่ากัน ถ้าผู้ที่มีมะม่วงต้องการแลกมะม่วงเพียง 5 ผล
เท่านั้นก็จะแลกกับปลาไม่ได้
2. สินค้าหลายชนิดเน่าเสียง่ายเช่น ผัก ผลไม้ ทาเกิด
ความไม่สะดวกในการเก็บรักษาสินค้า การเก็บรักษาสินค้า
ต่างๆเพื่อไว้ใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ เมื่อมีความต้องการ
เกิ ดขึ้ นจะมี ปั ญหาในการจั ดเก็ บสิ นค้ านั้ นๆ ยิ่ งเป็ นผู้ ที่ มี
ทรั พย์ สิ นมาก การเก็ บรักษาก็ จะยิ่ งยุ่ งยากมาก ต้ องเก็ บ
รักษาไว้ในที่ที่เหมาะสมซึ่งก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
3. ในการก าหนดราคาหรื อ ก าหนดอั ต ราการ
แลกเปลี่ยน ในแต่ละครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็
จะต้องมีการกาหนดจานวนสินค้าที่จะแลกกันการกาหนด
ราคา ในสังคมชนบทที่มีสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด การกาหนด
อั ต ราแลกเปลี่ ย นระหว่ า งสิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด ที่ จ ะน ามา
แลกเปลี่ยนกันอาจทาได้ง่าย เช่น มีสินค้า 10 ชนิด
จานวนอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมด = 9 + 8 + 7 + 6 +
5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 อัตรา (ราคา)
แต่ถ้าเศรษฐกิจและสังคมเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น
เช่ น สิ น ค้ า 500 ชนิ ด จะต้ อ งมี ก ารก าหนดอั ต รา
แลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าถึง 124,750 อัตรา (ราคา) [4] ทา
ให้เกิดความไม่สะดวกในการทาบัญชีและการท่องจาสินค้า
4. ปัญหาของการให้กู้ยืมสินค้าที่จะต้องมีการใช้คืนใน
อนาคต จะทาได้ลาบาก เกิดความไม่สะดวกในการให้กู้ยืม
เพราะจะต้องตกลงกันให้แน่นอนว่า จะใช้สินค้าชนิดใด มี
คุณภาพอย่างไร จะกาหนดเวลายืมและส่งอย่างไร
5. ปัญหาความไม่สะดวกในการขนส่ง การนาสินค้า
มาแลกเปลี่ยนคราวละมากๆ ทาให้เกิดความไม่สะดวก
หลายประการ เช่น ต้องการแลกเกลือ 1,000 กก. กับ
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ปลาบึก 100 ตัว หากระหว่างการขนส่งฝนตก เกลืออาจ
ละลายไปหมดทาให้เกิดความไม่สะดวกในการขนส่ง
ดั ง นั้ น เมื่ อ สั ง คมมี ข นาดใหญ่ ขึ้ น ความจ าเป็ น ทาง
เศรษฐกิจ และความต้องการในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริ ก ารมี ม ากขึ้ น การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า โดยตรงจึ ง ไม่
สะดวก จาเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นการแลกเปลี่ยนทางอ้อม
โดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก่อให้เกิดความ
สะดวก คล่องตัว และทาให้ระบบเศรษฐกิจมีความเจริญ
ขยายตัวได้กว้างขวางขึ้น
ระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารเงิ น เป็ น สื่ อ กลางในการ
แลกเปลี่ยนได้มีวิวัฒนาการมาเป็นลาดับขั้นดังนี้ คือ
1. เงินที่เป็นสินค้า
เมื่อเริ่มมีการใช้เงิน สิ่งที่ถูกนามาใช้เป็นตัวกลางในการ
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 น้ามัน ขนสัตว์
เหล้าองุ่น เบียร์ ใบยาสูบ วัว ควาย หมู ม้า แพะ แกะ เกลือ
ข้าวโพด บุหรี่ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ แม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ซึ่ง
มี เงิ นที่ ใช้ ในปั จจุ บั นคื อ ธนบั ตร เหรี ยญกษาปณ์ และเงิ น
เครดิต แต่ในบางยุคสินค้าก็สามารถนามาใช้แทนเงินได้ เช่น ใน
ภาวะสงครามประชาชนนิยมใช้สินค้ามากกว่าเงิน เพราะสินค้า
เป็นสิ่งที่มีค่าแน่นอนกว่าฉะนั้นประชาชนในยุโรปจึงเคยใช้บุหรี่
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมาแล้วในสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง
2. เงินโลหะ
วิ วั ฒนาการขั้ นต่ อมาของเงิ น ได้ แก่ การใช้ เงิ นโลหะ
ทั้งนี้เพราะเงินที่เป็นสิ่งของ หรือ สินค้า มีความไม่สะดวก
หลายประการ เช่ น ยากต่ อการเก็ บรั กษา แบ่ งแยกเป็ น
หน่วยย่อยได้มาก มูลค่าไม่แน่นอน ดังนั้นคนในสังคมจึงได้
เปลี่ยนมาใช้โลหะเป็นเงินแทนสินค้า โลหะที่นามาใช้เป็นเงิน
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ในระยะแรกเป็นโลหะที่มีค่าและมีความคงทน ได้แก่ ทองคา
เงิน ทองแดง เป็นต้น ต้นกาเนิดของเงินตราที่เป็นโลหะ การ
ผลิ ตเหรี ยญเงิ นขึ้ นใช้ เป็ นครั้ งแรกในโลกนั้ น เกิ ดขึ้ นเมื่ อ
ประมาณ 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าแผ่นดินแห่ง
อาณาจักรลิเดีย (Lydia) (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
ตุรกี) ได้น าเม็ ดโลหะเงินผสมทองที่ เรี ยกว่ า อี เลคตรั ม
(Electrum) ประทั บตราหั วสิ งห์โต ซึ่ งเป็ นตราพระราช
ลัญจกรของพระองค์ลงไป เพื่อรับรองน้าหนัก มูลค่าของ
เหรียญที่มีขนาดต่างๆ กัน ระบบการผลิตเงินตรา แพร่ไป
ทางตะวันตกของประเทศตุรกีไปถึงประเทศกรีกโบราณ ชาว
กรี กรั บระบบการผลิ ตเงิ นตราไปใช้ โดยที่ กรี กนั้ น มี การ
เดิ นเรื อและการค้ าทางทะเลกว้ างขวาง เหรี ยญเงิ นและ
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 เหรียญทองคาที่มีเนื้อโลหะหนัก 1 บาทจะมีค่าเป็นเงิน
หรือราคาบนเหรียญเท่ากับราคาทองคาหนัก 1 บาท แต่เงิน
โลหะก็ขาดคุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่ง คือ มีปริมาณไม่
เพียงพอต่อการขยายตัวทางการค้า ดังนั้นในระยะเวลาต่อมา
จึงมีการวิวัฒนาการเงินโลหะจากเงินที่มีมูลค่าเต็มตัวมาเป็น
เงินที่มีมูลค่าไม่เต็มตัว (Token money) กล่าวคือ ค่าของ
เงินตราที่เป็นเหรียญ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของเนื้อโลหะที่ทา
เหรียญนั้นซึ่งเงินโลหะ หรือ เหรียญกษาปณ์ในปัจจุบันล้วน
เป็นเงินที่มีมูลค่าไม่เต็มตัวทั้งสิ้น
3. เงินกระดาษ
เงินกระดาษ ในระยะเริ่มแรกไม่ใช่เงินตรา คือ ไม่ได้
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นแต่เพียงสิ่งที่แทนเงิน
โดยอยู่ในรูปของ “สัญญา” ที่ระบุว่าผู้ถือสัญญามีสิทธิ์จะ
เรียกเงินคืนเป็นโลหะหรือเป็นสิ่งของได้ ต้นกาเนิดของเงิน
กระดาษนั้ นสันนิ ษฐานว่ า ชาวจี นซึ่ งเป็ นชาติ แรกที่ผลิ ต
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กระดาษเป็ น ผู้ ผ ลิ ต เงิ น ขึ้ น ใช้ เ ป็ น ประเทศแรกในสมั ย
ราชวงศ์เชียงตุง (Hsien-tsung) เมื่อประมาณศตวรรษที่ 9
โดยเงินกระดาษถูกผลิตขึ้นมาใช้แทนเหรียญทองแดง ซึ่งมี
น้าหนักมาก ไม่สะดวกต่อการพกพาติดตัว แต่เงินกระดาษ
ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย จนกระทั่งในสมัยศตวรรษที่ 17
สมัยพระเจ้าจักรพรรดิจีน และชนเผ่ามองโกล จึงได้มีการ
ผลิตเงินกระดาษขึ้นใช้แทนเงินโลหะได้สาเร็จ
ในสังคมโลกตะวันตก เงินกระดาษได้ถือกาเนิดจากใบ
รับฝากเงิ นของช่ างทอง ในสมั ยศตวรรษที่ 17 กล่ าวคื อ
สมัยก่อน ประชาชนที่มีโลหะมีค่าและเงินเหรียญ มักจะมี
ปัญหาในการเก็บรักษา หรือนาติดตัวไปในที่ต่างๆ ซึ่งไม่
สะดวกและปลอดภัย ดังนั้นผู้ที่มีโลหะมีค่าจานวนมากจึง
นาไปฝากไว้กับพวกช่างทอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีฐานะดี เป็นที่
เชื่ อถื อของคนทั่ วไปในสมั ย นั้ น ในการรั บฝากเงิ น ทอง
เพชร พลอย และของมีค่าอื่นๆ นั้น พวกช่างทองจะออกใบ
รับฝากให้เจ้าของถือไว้แทน ใบรับฝากเงินของช่างทองนี้
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยการสลักหลัง จึงเป็นที่นิยมใน
หมู่พ่อค้ามาก ระยะต่อมาพวกช่างทองได้ออกใบรับฝาก
ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ฝากของมีค่าด้ วยโดยคิดค่าบริการเล็กน้อย
ในที่สุดพวกช่างทองจึงได้กลายมาเป็นนายธนาคาร และใบ
รับฝากเงินของช่ างทองได้วิวัฒนาการเป็นเงินกระดาษที่
เรียกว่า “บัตรธนาคาร” ที่มีลักษณะเป็นเงินที่ใช้แทนเงินที่
มีค่าเต็มตัว กล่าวคือ เป็นใบรับฝากหรือใบสัญญาที่สามารถ
นามาแลกเงินเหรียญโลหะที่มีค่าเต็มตัวได้เสมอ แต่ปัจจุบัน
สิทธิในการออกเงินกระดาษเป็นของรัฐบาลหรือธนาคาร
กลางเท่ า นั้ น และเป็ น เงิ น ที่ แ ลกโลหะคื น ไม่ ไ ด้ คื อ มี
ลักษณะเป็นเพียงธนบัตรที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย เท่านั้น
4. เงินเครดิต
วิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของเงิน คือ เงินเครดิตซึ่งเกิดขึ้น
ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ระบบการธนาคารพัฒนาแล้ว
เงินฝากในธนาคารสมัยใหม่ เช่น เงินฝากกระแสรายวัน เงิน
ฝากประจ า และเงินฝากออมทรัพย์ ถือว่าเป็ นเงินเครดิ ต
ทั้งสิ้น เพียงแต่ระดับของความเป็นเงินของเงินฝากแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไปตามกาหนดเวลาของการฝากและถอน
โดยทั่วไปเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสามารถสั่งจ่ายโอนกันโดย
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เช็ค เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ เป็นเงินเครดิตที่มี
สภาพคล่องเช่นเดียวกับเงินโลหะและเงินกระดาษ อย่างไรก็
ตามเงินฝากกระแสรายวันนี้ไม่ถือว่าเป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตาม
กฎหมาย เพราะเจ้าหนี้สามารถปฏิเสธการรับชาระหนี้ด้วย
เช็คได้ ในปัจจุบันเงินเครดิตนับวันจะมีความสาคัญกว่าเงิน
ชนิดอื่น โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
เพราะเมื่อการค้าอุตสาหกรรมขยายตัวกว้างขวาง การซื้อ
ขายกระทากันคราวละมากๆ การใช้เงินโลหะและเงินกระดาษ
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนย่อมไม่สะดวก ปลอดภัย และ
รวดเร็วเท่ากับเงินเครดิต
แม้ ว่ า การวิ วั ฒนาการของเงิ นจะได้ พิ จารณามาเป็ น
ลาดั บขั้นดังกล่าว ในปั จจุบั นเงินที่ ใช้ ทั่วไปมีทั้ งเงินโลหะ
เงิ นกระดาษ และเงิ นเครดิ ต คือ ประกอบไปด้ วยเหรี ยญ
กษาปณ์ ธนบั ตร และฝากกระแสรายวั น นอกจากนี้ เงิ น
สินค้าก็ยังคงมีใช้อยู่เงินบ้างในบางโอกาส สถานที่ และ เวลา
ในปัจจุบันอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนา
เงินตราขึ้นมาเพื่อใช้ในโลกไซเบอร์นั่นคือ Bitcoins
Bitcoins เป็ นสกุ ลเงินดิ จิ ตอลที่ ถู กสร้ างขึ้ นโดยระบบ
อินเทอร์ เน็ ต เพื่ อใช้ เป็ นเงิ นในโลกเทคโนโลยี สารสนเทศ
(cyberspace) เรียกเงินตราสกุลนี้ว่า bitcoin หรือมีชื่อเรียก
อื่นอีก เช่น virtual money หรือ cryptocurrency [4] (ยัง
ไม่มีการบัญญัติคาไทย) bitcoin คือ currency หรือเงินตรา
สกุลหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อของทางอินเทอร์เน็ต โดย
มีอัตราแลกเปลี่ยนของตัวมันเองกับ เงินตราสกุลอื่นๆ เช่น 1
Bitcoin = 140 ดอลล่าร์สหรัฐ Bitcoin กลายเป็นเงินสกุล
หนึ่ งในโลก ซึ่งมี ประเทศที่ ใช้ เงินสกุ ล Bitcoin นี้ อยู่ คื อ
ประเทศที่ มีการซื้อของออนไลน์ ยั งไม่มีธนาคารแห่งชาติ
หรื อรั ฐบาลใดเป็นผู้ ผลิ ต bitcoins แต่ มี ปริ มาณ bitcoins
หมุ นเวี ยนอยู่ ในระบบเศรษฐกิ จทั่ วโลก ประมาณ 11.75
ล้าน bitcoins ในเดือนตุลาคม 2556

วิวัฒนาการของเงินในประเทศไทย
เงินตราที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อสินค้าและบริการ
ในประเทศไทย สันนิษฐานว่าได้เริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนในสมัย
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สุโขทัย ซึ่งพอจะลาดับขั้นวิวัฒนาการเงินตราของไทยได้
เป็น 4 ระยะดังนี้ คือ
1. เงินตราสมัยก่อนสุโขทัย
มีหลักฐานยืนยันว่า ประเทศไทยเริ่มใช้เงินมาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรฟูนานเป็นเงินเหรียญแบน ด้านหนึ่งเป็น
รูปพระอาทิตย์ครึ่งวงกลมมีรัศมีโดยรอบ อีกด้านหนึ่งเป็น
รูปหอกพระนารายณ์ ต่อมาในสมัย อาณาจักรทวารวดี
เงิ น ตราที่ ใ ช้ เ ป็ น เงิ น เหรี ย ญแบนด้ า นหนึ่ ง จารึ ก ค าว่ า
“ศรีทราวดีศวรบุณยะ” ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปตราต่างๆ
กันเช่น ตราสิงห์ ตราแพะ ตราแม่โคกับลูก และตราหม้อ
น้า เป็ นต้ น ส่ วนเงิ น ตราในสมัย อาณาจั ก รลพบุ รี เป็ น
เหรียญเงินด้านหนึ่งจารึกคาว่า “ลว” อีกด้านหนึ่งจารึก
คาว่า “ปุระ” ซึ่งแปรว่าเมืองลพบุรี
2. เงินตราสมัยสุโขทัย
สมัยสุโขทัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ สมัยล้านนา ล้าน
ช้าง และสุ โขทั ย โดยเงินตราที่ ใช้ ในสมั ยล้ านนา เรี ยกว่ า
“เงินเจียง” หรือ “เงินขาคีม” มีลักษณะ คล้ายรูปเกือกม้า
2 วงปลายต่อกัน ตรงกลางทาเป็นกิ่งเพื่อให้หักออกจากกัน
ได้ง่ายเมื่อจะแบ่งใช้ ล้านช้าง เงินตราที่พบมี 4 ชนิด คือ เงิน
ฮาง เงินตู้ เงินฮ้อย และเงินลาด โดยเงินฮางและเงินตู้ท า
ด้วยโลหะเงินเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนเงินฮ้อยทาด้วย
โลหะเงินผสมทองแดง และทองเหลือง สาหรับเงินลาดทา
ด้วยโลหะทองแดงผสมทองเหลือง ในสมัยสุโขทัยมี 3 ชนิด
คือ 1) เงินเบี้ย ทาด้วยเปลือกหอยต่างประเทศ 2) เงินพด
ด้วง ทาด้วยโลหะมีลักษณะเป็นวงกลม งอเข้าหากันคล้ายตัว
ด้วง มีตราประทับเป็นรูปช้างและรูปหอยสังข์ และ 3) เงิน
ชุบมีลักษณะเหมือนเงินพดด้วงแต่ทาด้วยตะกั่วผสมดีบุก มี
ตราประทับเป็นรูปช้างและราชวัติ
3. เงินตราสมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงศรีอยุธยา เงินตราที่ออกมาใช้มี 3 ชนิด คือ
เงินเบี้ย เงินพดด้วง และเงินประกับ
เงินเบี้ยที่ใช้สมัยนั้น ได้แก่ เบี้ยจั่น เบี้ยแก้ เบี้ยนาง เบี้ย
หมู เบี้ยบัว และเบี้ยตุ้ม ซึ่งทาด้วยเปลือกหอยที่หายากจาก
ต่างประเทศ ราคาของเบี้ยไม่ได้กาหนดไว้แน่นอนขึ้นอยู่กับ
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ปริมาณของเบี้ยในตลาด ถ้ามีเบี้ยหมุ นเวียนในท้องตลาด
จานวนมาก ราคาเบี้ยจะต่า แต่ถ้ามีเบี้ยน้อย ราคาเบี้ยจะสูง
เงินพดด้วง มีลักษณะเช่นเดียวกับเงินพดด้วงที่ใช้ใน
สมั ย สุ โ ขทั ย ทุ ก ประการแต่ ต ราที่ ป ระทั บ ได้ แ ก่ ตรา
ธรรมจัก ร ตราสมอ และตราหางหงษ์ เงิ น พดด้ว งมี 4
ชนิด คือ 1 บาท 1 มายน (2 สลึง) 1 สลึง และ 1 เฟื้อง
เงินประกับ เป็นเงินที่ใช้แทนเงินเบี้ยในยามขาดแคลน
ทาด้วยดินเผาขนาดต่างๆ ตีตราเป็นรูป ดอกบัว ตรากินรี
ตรากระต่าย และตราราชสีห์
4. เงินตราสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เงิ นตราที่ ออกใช้ ในสมั ยกรุ งธนบุ รี และกรุ งสมั ยกรุ ง
รัตนโกสินทร์ มี 3 ชนิด คือ เงินพดด้วง เงินเหรียญ เงินธนบัตร
เงิ น พดด้ ว ง นั บ ตั้ งแต่ ส มั ย กรุ งสุ โ ขทั ย สมั ย กรุ งศรี
อยุธ ยา สมัย กรุ งธนบุรี มาจนถึ งสมัยกรุงรัต นโกสิ นทร์
ตอนกลาง เงิ น ตราที่ ใ ช้ ยั งคงเป็ น เงิ น พดด้ ว งอย่ า งเดิ ม
เพียงแต่เปลี่ยนตราประทับให้แตกต่างกันออกไปเป็นตรา
ประจาราชกาล เงินพดด้วงได้ใช้เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.
2447 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงประกาศเลิกใช้
เงินเหรียญ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อ
ค้ า ขายกั บ ชาวต่ า งประเทศ เงิ น พดด้ ว งที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ใช้
หมุนเวียนอยู่ในประเทศจึงไม่เพียงพอกับการค้าขาย และ
ความต้องการของพ่อค้าชาวต่างประเทศ รัชกาลที่ 4 จึง
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงกษาปณ์ขึ้นมาเพื่อผลิตเงิน
เหรียญออกใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2403 เรียกว่า “เงิน
แป” เป็นเงินเหรียญลักษณะกลมแบนด้านหน้าเป็นตรา
มงกุฏ ด้านหลังเป็นตราจักร และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2405 2408 รั ชกาลที่ 4 โปรดให้ นาเอาดี บุก มาท าเหรี ย ญ
เรียกว่า “เงินกะแปะ” ผลิตเหรียญทองคา เรียกว่า “ทอง
แปะ” และให้ทาเหรียญทองแดง เงินเหรียญที่ผลิตขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ดังกล่าว ได้ใช้เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการ
ผลิตเหรียญทองแดงขึ้นใช้ 3 ขนาด คือ เสี้ยว อัฐ และ
โสฬส และเหรียญเงิน 3 ขนาด คือ เหรียญบาท เหรียญ

วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

สลึ ง และเหรี ย ญเฟื้ อ ง ในปี พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127)
ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบบเงินตราชั่ง ตาลึง บาท สลึง
เฟื้อ ง เสี้ ยว อั ฐ และโสฬส มาเป็น ระบบ บาท สตางค์
โดยกาหนดให้ 100 สตางค์ เป็น 1 บาท และได้เริ่มผลิต
เหรียญกษาปณ์ทาด้วยทองขาวและทองแดง 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
เจริญสัมพันธไมตรีกั บต่างชาติและเปิดเสรีทางการค้า ใน
พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวจึงโปรดให้
จัดทาเงินกระดาษชนิดแรกขึ้นใช้ในระบบเงินตราของประเทศ
เรียกว่า หมาย เป็นกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลาย
ด้วยหมึ กสีดา ประทั บตราพระราชสัญลักษณ์ประจาพระ
ราชวงศ์จักรีรูปพระแสงจั กร และพระราชลัญจกรประจ า
พระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ด้วยสีแดงชาด เพื่อป้องกัน
การปลอมแปลง แต่ไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามพระ
ราชประสงค์ ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2415 - 2416 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว เกิ ดปั ญหา
เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาต่าซึ่งเป็นเงินปลีกขาดแคลน ใน
พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
โปรดให้ จั ด ท าเงิ น กระดาษชนิ ด ราคาต่ าเรี ย กว่ า อั ฐ
กระดาษ ให้ราษฎรได้ใช้จ่ายแทนเงินเหรียญที่ขาดแคลน แต่
อัฐกระดาษก็ไม่เป็นที่นิยมใช้เช่นเดียวกับหมาย เงินกระดาษ
ชนิ ด ต่ อ มา คื อ บั ต รธนาคาร ซึ่ งธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศสามธนาคารที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย
ได้ แก่ ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ ธนาคารชาร์ เตอร์ แห่ ง
อินเดีย ออสเตรเลีย และจีน และธนาคารแห่งอินโดจีน ได้
ขออนุญาตนาบัตรธนาคารออกใช้ เมื่อพ.ศ. 2432, 2441,
และ 2442 ตามลาดับ บัตรธนาคาร มีลักษณะเป็นตั๋วสัญญา
ใช้ เงิ นชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้ อ านวยความสะดวกในการช าระหนี้
ระหว่างธนาคารกับลูกค้า รัฐบาลในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็น
ว่าบัตรธนาคารที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศออกใช้
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อยู่ในขณะนั้น มีลักษณะคล้ายกับเงินตราที่รัฐบาลควรจัดทา
เสี ยเอง ในพ.ศ. 2433 จึ งได้ เตรี ยมการออกตั๋ วเงิ นของ
กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ เรี ย กว่ า เงิ น กระดาษ
หลวง แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของทางการในการบริหาร
จึงมิได้นาเงินกระดาษหลวงออกใช้ จนปี พ.ศ. 2445 มีพระ
บรมราชโองการให้ตรา พระราชบัญญัติธนบัตรสยาม รัตนโก
สินทรศก 121 ขึ้นเมื่อวั นที่ 24 มิถุ นายน พ.ศ. 2445 และ
โปรดให้จัดตั้ง กรมธนบัตร ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ เพื่อทาหน้าที่ออกธนบัตรและรับจ่ายเงินขึ้นธนบัตร
และเปิดให้ ประชาชนน าเงิ นตราโลหะมาแลกเปลี่ยนเป็ น
ธนบัตรตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2445 นับว่าธนบัตร
ได้เข้ามามีบทบาทในระบบการเงินของไทยอย่างจริงจังนับ
แต่ นั้ นมา ต่ อมา ในรั ชกาลพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้ า
เจ้ าอยู่ หัว มีการประกาศใช้ พระราชบัญญั ติเงิ นตรา พ.ศ.
2471 ซึ่ งก าหนดให้ เงินตราของประเทศประกอบด้ วย
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนให้ธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์ เป็ นเงิ นที่ ช าระหนี้ ได้ ตามกฎหมาย จึ งเป็ นการ
เปลี่ ยนลั กษณะของธนบั ตรจากตั๋ วสั ญญาใช้ เงิ นมาเป็ น
เงินตราอย่างสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 8 การผลิตธนบัตร
ไทยส่วนใหญ่พิมพ์มาจากบริษั ท โทมัส เดอ ลารู ประเทศ
อังกฤษ ตลอดมา จนกระทั่งรัฐบาลได้จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร
ขึ้นเองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 ธนบัตรไทยจึงได้พิมพ์
จากโรงพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเปลี่ยนระบบ
และขนาดให้ แตกต่ างกั นไปจากแบบที่ เคยสั่ งพิ มพ์ จาก
ต่างประเทศ ปัจจุบันธนบัตรไทยมี 5 ขนาด คือ ใบละ 20
บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ1,000 บาท

หน้าที่ของเงิน

หน้าที่ของเงิน จากคานิยามของเงิน ทาให้ ทราบว่า
เงินทาหน้าที่สาคัญ คือ การเป็นเครื่องวัดมูลค่า และเป็น
สื่อ กลางในการแลกเปลี่ ย น ซึ่ งเป็น หน้า ที่ หลั กของเงิ น
นอกจากนั้นเงินยังทาหน้าที่อื่ นๆ รองลงไปซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ อี ก ด้ ว ย ซึ่ งพอจะแบ่ ง หน้ า ที่ ที่
สาคัญทางเศรษฐกิจของเงินได้ 4 ประการ ดังนี้
1.เงินเป็นเครื่องวัดมูลค่า
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หน้าที่ประการแรกของเงินคือ เป็นเครื่องวัดมูลค่า หรือ
หน่วยวัดมูลค่าและยังอาจเรียกได้ว่า เงินเป็นมาตรฐานของ
มูลค่า หรือเป็นหน่วยทางบัญชี ซึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
ก็ตาม ความหมายของหน้าที่ นี้คือ เงินเป็นหน่วยกลางใน
การวั ด มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ ก ารทุ ก ชนิ ด เงิ น เป็ น
มาตรฐานที่ ใ ช้ วั ด มู ล ค่ าของสิ น ค้ า และบริ ก ารซึ่ งท าให้
สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าและบริการทุกชนิดได้
โดยสะดวก โดยจะวัดมูลค่าของสินค้าและบริการออกมา
เป็นหน่วยของเงิน นอกจากนี้เงินยังเป็นหน่วยแสดงมูลค่า
ทางบั ญชี ได้ ด้ วย จึ งสะดวกแก่ การที่ จะหั กลบหรื อบวก
มูลค่าเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
2. เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่เด่นชัดของเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
ยอมรับกันมานานในสังคม การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนนี้ทาให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า เพราะการ
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และบริ ก ารเป็ น ไปได้ ส ะดวกและ
คล่องตัว การค้าขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม
เงินจะทาหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อเป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่า
เป็นสิ่งทีม่ ีอานาจซื้อ มีเสถียรภาพ และมูลค่าคงที่
3. เงินเป็นเครื่องรักษามูลค่า
การทาหน้าที่เป็นเครื่องรักษามูลค่า หมายถึง การที่เงิน
ถูกถือเอาไว้เป็นสิ่งสารองของการแสดงอานาจซื้อ ระหว่าง
การรอรับชาระหนี้ และการใช้ชาระหนี้ สิ่งของหรือเงินที่ทา
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก็ทาหน้าที่เป็นเครื่อง
รักษามูลค่าโดยปริยาย ทั้งนี้เพราะประชาชนสามารถที่จะเก็บ
เหรียญ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวันเอาไว้ในระหว่าง
การรอพักหรือเก็บไว้ระหว่างรอการใช้จ่ายและชาระหนี้
4. เงินเป็นมาตรฐานการชาระหนี้ในภายหน้า
เมื่ อ เงิ น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เครื่ อ งรั ก ษามู ล ค่ า และเป็ น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ ยนสินค้าและบริการทุกชนิดได้
การชาระหนี้ด้วยเงินจึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปด้วย นับเป็น
หน้าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่งของเงิน ระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันนี้มีการขยายตัวทางการค้า การติดต่อค้าขายทั้งใน
และต่ างประเทศ การชาระหนี้ ด้ วยเงิ นจึงอ านวยความ
สะดวกแก่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทาให้การค้าสะดวกและ
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รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ระบบเครดิตขยายตัว
เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย เงินจะทาหน้าที่เป็นมาตรฐานการ
ชาระหนี้ในภายหน้าได้ดีก็ต่อเมื่อเงินมีเสถียรภาพ

คุณลักษณะของเงิน
จากการศึกษาหน้าที่ของเงิน แสดงให้เห็นว่า อาจนา
สิ่งของมาทาเป็นเงินได้ ถ้าสิ่งนั้นสามารถใช้เป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยน และมี มูลค่ าคงที่ เพื่ อจะใช้วั ดมู ลค่ าของ
สิ่งของและใช้เป็นมาตรฐานในการชาระหนี้ แต่สิ่งเหล่านี้จะ
ทาหน้าที่เป็นเงินได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของของ
สิ่งนั้น ในอดีตสิ่งมนุษย์นามาใช้เป็นเงินจะมีค่าในตัวของมัน
เองที่จะนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น ใบชา สามารถใช้
บาบัดความต้องการของร่างกายได้ แต่สิ่งของบางอย่างที่ใช้
ทาเงินก็มีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเงิน เพราะ
ขาดคุณสมบัติที่ดีของเงิน ดังนั้น สิ่งเหมาะสมจะนามาใช้
เป็นเงินควรมีคุณสมบัติสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การเป็นที่ยอมรับ
คุณลักษณะประการแรกของเงินก็คือ เงินนั้นจะต้อง
เป็นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไปในสังคมว่าเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ถ้าขาดการยอมรับแล้ว สิ่ง
นั้นจะเป็นเงินไม่ได้ ในปัจจุบัน เงินฝากกระแสรายวันเป็น
เงิน เพราะทุก คนในสังคมยอมรับ ว่าเงินฝากกระแส
รายวัน ซึ่งสามารถสั่งจ่ายซื้อสินค้าโดยการเขียนเช็ค เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเอง
2. การมีความคงทนถาวร
สิ่ งที่ น ามาใช้ เป็ น เงิ นที่ ดี ควรจะมี ความคงทนถาวร
พอสมควร เพื่อเวลาที่ใช้เป็นประจา จะได้ไม่ชารุดเสียหายได้
ง่าย หากสิ่งที่นามาใช้ทาเป็นเงินนั้นเน่าเปื่อยได้ง่าย มูลค่าก็
จะหมดไป คนก็ไม่ยอมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
3. การเป็นของที่ขนย้ายได้ง่าย
เงินที่ดีจะต้องออกแบบและทาให้สะดวกสบายที่จะ
นาไปใช้ในที่ต่างๆ คือ มีขนาดไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไป
ทาด้วยวัสดุที่มีน้าหนักเบา ทาให้พกติดตัวได้สะดวก เงิน
เหรียญกษาปณ์จึงมีลักษณะกลมแบน ทาให้พกติดตัวได้
สะดวกเหมาะสมสาหรับใช้เป็นเงินปลีกเพื่อใช้จ่ายจานวน
เล็กน้อย แต่ถ้าจะใช้จ่ายคราวละมากๆ เงินธนบัตรจะมี
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ความเหมาะสมมากกว่า เพราะทาจากกระดาษน้าหนัก
เบา สามารถพกติดตัวได้เป็นจานวนมาก และในกรณีที่
จาเป็ น ต้อ งใช้ จ่ ายเงิน สดจ านวนมาก ก็ ส ามารถใช้เ ช็ ค
ชาระหนี้แทนธนบัตรได้
4. การเป็นของที่ดูออกง่าย
เป็นสิ่งที่เห็นก็จาได้และรู้ทันทีว่าเป็นเงินดี หรือเงิน
ปลอม ฉะนั้นในการผลิตเหรียญกษาปณ์หรือธนบัตร จึง
ต้องพยายามออกแบบให้ลอกเลียนได้ยาก แต่ง่ายต่อการ
จดจา นอกจากนั้นต้องพยายามให้มีการปลอมแปลงเงิน
ให้น้อยที่สุด
5. การมีเสถียรภาพ
ลักษณะของเงินที่ ดีจะต้องมีค่าค่อ นข้างคงที่ ถ้าค่ า
ของเงินมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะทาให้คนเสื่อม
คลายความเชื่ อถื อ และไม่ ย อมรั บ เป็ นสื่ อ กลางในการ
แลกเปลี่ ยนอี กต่ อไป คนจะเลิก เก็บ เงิ นและหั นไปเก็ บ
หลักทรัพย์อย่างอื่นแทน
6. การมีค่าเท่ากัน
เงินชนิดเดียวกัน ย่อมมีมูลค่าเท่ากันและมีอานาจซื้อ
เท่ากันเสมอ เงินหน่วยเดียวกันถ้าทาจากกระดาษก็ต้องเป็น
กระดาษอย่างเดียวกัน หรือถ้าเป็นเงินเหรียญโลหะก็ควรมี
ส่วนผสมของโลหะเหมือนกันทุกเหรียญ เพื่อให้เงินมีมูลค่า
คงที่ ถ้าเมื่อใดที่ค่าของเงินเหรียญแต่ละอันไม่เท่ากัน เงินที่มี
ค่าทางวัตถุสูงกว่าจะหายไปจากการหมุนเวียนเหลือแต่เงินที่
มี มู ลค่ าทางวั ต ถุ ต่ ากว่ า ซึ่ งเป็ นไปตามกฏของเกรแชม
(Gresham’s law) ที่ว่า “เงินเลวไล่เงินดี”
7. การแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้
เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายกันมีมูลค่าต่างกัน ดังนั้นเงินที่ดี
จึงควรมีลักษณะที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ โดยให้มี
มูลค่าต่างกันเพื่อสะดวกต่อการชาระค่าสินค้าและบริการ
8. การเป็นของที่หายาก
สิ่งของที่หาได้ง่าย มักจะมีมูลค่าต่าและไม่เป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปที่จะนามาใช้เป็นเงิน เช่น กรวด หรือทรายมีอยู่
มาก คนจึงไม่นิยมนามาใช้เป็นเงิน ผิดกับสิ่งที่หาได้ยาก เช่น
โลหะเงินหรือทอง ซึ่งเป็นของที่หายากจึงมีมูลค่าในตัวสูง
เมื่อมีมูลค่าสูงจึงเหมาะที่จะนามาใช้เป็นเงิน
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เงิ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มากต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
มนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม เพราะ
เงิ น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น สื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย น จึ ง ช่ ว ย
อานวยความสะดวกทั้ งในด้ า นการซื้ อขายแลกเปลี่ ย น
สินค้า การชาระหนี้ การสะสมทรัพย์สิน ฯลฯ ซึ่งพอจะ
สรุ ปความส าคั ญของเงิ นที่ มีต่ อระบบเศรษฐกิจ ในด้า น
ต่างๆได้ดังนี้ [5]
1. ความสาคัญในด้านการผลิต
ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างก็แสวงหาเงินมาลงทุนใน
การประกอบการผลิต หรือทาการค้าโดยหวังผลตอบแทน
ในด้ า นก าไรที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น เป็ น ส าคั ญ ในระยะใดที่
ผู้ประกอบการคาดว่า จะได้รับกาไรสูงก็จะมีการลงทุน
มาก เช่น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือในระหว่าง
เวลาเศรษฐกิ จรุ่ งเรื องในศตวรรษที่ 20 จะเห็น ได้ว่ า มี
ผู้ประกอบการทั้งหลายได้หาเงินมาลงทุนตั้งโรงงานและ
จั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ ประกอบการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างรวดเร็ว เพราะอยู่ในระยะที่ผู้ ประกอบการสามารถ
แสวงหาผลกาไรได้โดยง่าย การใช้จ่ายลงทุนจะก่อให้เกิด
ผลดี ต่ อสั งคม ช่ ว ยให้ ผู้ อุป โภคบริ โ ภคได้ รับ สิ น ค้า และ
บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แทนที่จะต้องผลิตตามที่ผู้ใด
ผู้หนึ่งต้องการและสั่งทาโดยเฉพาะ
2. ความส าคั ญ ในด้ า นการแลกเปลี่ ย นและการ
อุปโภคบริโภค
เนื่องจากเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนในสังคม เงินจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้สินค้า
จากแหล่งผลิตไปสู่มือผู้อุปโภคบริโภคเร็วยิ่งขึ้น เพราะ
ตามปกติ ผู้ บ ริ โ ภคจะได้ รั บ ผลตอบแทนจากการเป็ น
เจ้าของปัจจัยการผลิต เป็นเงินตราในรูปของ ค่าจ้าง ค่า
เช่ า ดอกเบี้ ย และก าไร ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ ช้
จ่ายเงินรายได้ไปแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมาบาบัด
ความต้องการได้กว้างขวางกว่าการแลกเปลี่ยนระหว่าง
สิ่งของต่ อสิ่ งของ ในระบบที่ใ ช้เ งิน เป็ นสื่ อกลางในการ
แลกเปลี่ ย นจะช่ ว ยให้ร ะบบการแลกเปลี่ ยนสม่ าเสมอ
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ชุมชนและสังคมมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น เพราะ
ช่วยให้มีการผลิตสินค้าสู่มือผู้บริโภคสูงขึ้น
3. ความสาคัญในสังคม
ผู้ใดปรารถนาจะได้มาซึ่งทรัพย์สิน ความมั่นคง ความ
บันเทิง จะมีฐานะดีหรือแม้แต่จะแสวงหาอานาจก็ตาม ก็ต้อง
อาศั ยเงิ นเป็ นประการส าคั ญเพราะเงิ นสามารถซื้ อขาย
แลกเปลี่ ยนสิ นค้ า และบริ การได้ ทุ กชนิ ด เงิ นตราจะเป็ น
หลักประกั นที่มั่นคงในระบบการแลกเปลี่ยน แต่ละคนจึ ง
เลือกทางานแต่เฉพาะที่ตนเองมีความชานาญ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
เงินตราไปใช้จ่าย การแบ่งงานกันทา เช่นนี้เป็นลักษณะของ
สังคมยุคปัจจุ บันซึ่ งก่อให้เกิดการผลิต การค้า และความ
เป็นอยู่ของสังคมดีขึ้น
4. ความสาคัญในระบบเศรษฐกิจ
เงินมีความสาคัญในระบบเศรษฐกิจทุกระบบทั้งระบบทุน
นิยม สังคมนิยม หรือระบบคอมมิวนิสต์ ในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม การผลิตเป็นเรื่องของเอกชนที่จะดาเนินการกัน
ได้โดยเสรี ระบบราคาเป็นเครื่องชี้ให้ผู้ประกอบการตัดสินใจ
ได้ว่าควรจะผลิตอะไร และเป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด ถ้า
ราคาในตลาดของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งสูงขึ้นก็จะมีการผลิต
สินค้าชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการมองเห็นกาไร
ในการผลิต ตรงข้ ามถ้ าราคาสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง
ผู้ประกอบการก็จะลดการผลิต ดังนั้นเงินจึงมีความสาคัญใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สาหรับในระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน การ
จ่ายค่าจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิ จแบบสังคมนิยมหรื อ
คอมมิ วนิ สต์ก็ จ่ ายเป็ นเงิ น และประชาชนก็ เอาเงิ นไปซื้ อ
สินค้าและบริการเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
จะต่างกันก็ตรงที่รัฐบาลของประเทศคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้ตั้ง
ราคาสินค้าและบริการเอง

สรุป
เงิ น คื อ อะไรก็ ไ ด้ ที่ ทุ ก คนในสั ง คมขณะนั้ น ยอมรั บ กั น
โดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องใช้
วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ใช้ชาระหนี้และชาระราคา
ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้ตกลงกัน ในสมัยโบราณใช้การ
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แลกเปลี่ยนของต่อของโดยตรง ต่อมาก็ใช้สิ่งของที่มีค่า
เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและพัฒนามาเป็นโลหะและ
กระดาษ จนเป็นเงินเครดิตในปัจจุบัน สาหรับประเทศ
ไทยก็มี วิวัฒนาการทางด้ านการเงิน มาโดยลาดั บตั้งแต่
สมัยอาณาจั กรฟูนาน สมัยทวาราวดี อาณาจักรลพบุ รี
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เงิน
ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัด
มูลค่า เป็นเครื่องรักษามูลค่าและเป็นมาตรฐานในการ
ชาระหนี้ในภายหน้า ทั้งนี้เงินจะมีคุณลักษณะที่ดีต้องเป็น
ที่ยอมรับ มีความคงทนถาวร ขนย้ายได้ง่าย ดูออกง่าย มี
ค่าคงที่ มีค่าเท่ากัน แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ และเป็นของที่
หายาก โดยค่าของเงินหมายถึง อานาจซื้อของเงินแต่ละ
หน่ ว ย ที่ ส ามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น ค่ า เงิ น ภายในและค่ า เงิ น
ภายนอก ทั้ ง นี้ เ งิ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในด้ า นการผลิ ต การ
แลกเปลี่ยน การอุปโภคบริโภค เงินตราเป็นหลักประกันที่
มั่นคงในระบบแลกเปลี่ยน จึงมีความสาคัญในสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจ
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Ayutthaya and ASEAN : The reflection of relationship of Southeast Asia
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บทคัดย่อ

เอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ถื อเป็ นภู มิ ภาคที่ประชาคมโลกต่างจับตามอง ด้วยสภาพที่ ตั้ ง จานวนประชากร และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การร่วมกันจัดตั้ง “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 จะสร้าง
ความร่วมมือและความเข้มแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม เมื่อมองย้อนกลับไปในสมัย
กรุงศรีอยุธยาได้มีการดาเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ในทางการเมืองมีการกวาดต้อนผู้คน การอพยพ
มาขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร ส่งผลให้เกิดชุมชนชาวต่างชาติ โดยราชสานักอยุธยาได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา และนา
ศักยภาพของชาวต่างชาติเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่อาณาจักร การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่ใช่ประเด็นใหม่ แต่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นการฉาย
ภาพอดีตของการติดต่อ การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมองเรือ่ งผลประโยชน์และการสร้างความมั่นคงแก่อาณาจักรเป็น
สาคัญ ภาพสะท้อนของการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจะกลายเป็นประสบการณ์ในการ
ดาเนินความสัมพันธ์ภายใต้บริบทสมัยใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คาสาคัญ: อยุธยากับอาเซียน, การดาเนินความสัมพันธ์, 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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บทนา

ปัจ จุบ ัน สาธารณชนชาวไทยได้ใ ห้ค วามสนใจกับ
“อาเซีย น” ทั ้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่ว มใจกัน
ประชาสัม พัน ธ์ถึงความสาคัญ ของการรวมตัวของชาติ
สมาชิก ในภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ เกิด การ
กระตุ้นเตือนว่าการรวมตัวดังกล่าวจะส่งผลให้เ กิดความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน
ภาพรวมของภูมิภาค โดยประชาคมอาเซียนจะมีผลโดย
สมบูร ณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั่นหมายความว่า
การรวมตัวของประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย ทั ้ง ในเรื ่อ งการด าเนิน ชีว ิต การ
ประกอบอาชีพ ความมั ่น คงปลอดภัย ในชีว ิต และ
ทรัพ ย์ส ิน อย่า งไรก็ต าม การด าเนิน ความสัม พัน ธ์
ระหว่างอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นมา
นานแล้ว ดังเช่น ในสมัย กรุงศรีอ ยุธ ยามีก ารติด ต่อ ทา
การค้าระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ลาว มอญ พม่า กัมพูชา
เวีย ดนาม และอาณาจัก รในคาบสมุท รและกลุ ่ม เกาะ
บางช่ว งเวลายัง มีเ กิด การแสวงหาความร่ว มมือ ทาง
การเมืองระหว่างกันเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่อาณาจักร
นอกเหนือ จากการส่ง ผ่า นวัฒ นธรรม ความเชื ่อ และ
รูปแบบทางศิลปะระหว่างกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจ ารณาบริบ ทในการด าเนิน ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
อาณาจัก รสมัย กรุง ศรีอ ยุธ ยากับ ปัจ จุบ ัน มีเ งื ่อ นไขที่
แตกต่า ง ปัจ จุบ ัน การด าเนิน ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
ประเทศอยู่ภายใต้เงื่อนไขเส้นแบ่งเขตแดน และสัญชาติ
มากากับ แต่ในอดีตนั้นยังไม่มีการกาหนดเขตแดน การ
เดิน ทางเข้า มาติด ต่อ ท าการค้า อยู ่ภ ายใต้เ งื ่อ นไข
ผลประโยชน์ทางการค้าของอาณาจักร หรือ แม้แต่การ
อพยพเข้า มาตั ้ง ถิ ่น ฐานยัง กรุง ศรีอ ยุธ ยาเกิด จากการ
กวาดต้อนจากการทาสงคราม และการขอพึ่งพระบรม
โพธิ์สมภารอันเกิดจากความยากแค้น ภัยทางการเมือง
หรือแม้แต่การเปลี่ยนศาสนา แต่โดยภาพรวมการติดต่อ
ทาการค้า ระหว่า งกัน เกิด ขึ้น มาอย่า งยาวนาน และยัง
ส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างกันมาจนถึ งปัจจุบันในฐานะ
เพื่อนบ้า นที่เ กื้อ หนุน กัน การย้อนภาพความทรงจาใน
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การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่เก่าก่อน จะส่งผล
ต่อการทาความเข้าใจการประสานความร่วมมือระหว่าง
กันจากอดีตมาสู่ความร่วมมือในบริบทสมัยใหม่ได้

1. ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อาเซี ย นและ
ประชาคมอาเซียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เป็น
ดิน แดนหนึ ่ง ในภูมิภ าคเอเชีย มีป ระวัติศ าสตร์ค วาม
เป็น มาอัน ยาวนานและยัง เป็น ที ่จ ับ ตามองทางด้า น
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
ประกอบด้ว ย ดิน แดน 2 ส่ว น คือ ภาคพื ้น ทวีป
(Mainland) ประกอบด้วยประเทศไทย ลาว เวียดนาม
กัม พูช า และพม่า และภาคพื ้น สมุท รและกลุ ่ม เกาะ
(Maritime) ประกอบด้ว ยประเทศมาเลเซีย สิงค์โ ปร
บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเต เอเชีย
ตะวันออกเฉีย งใต้เป็นดินแดนระหว่างอารยธรรมหลัก
ของโลก คือ อารยธรรมอิน เดีย และจีน อัน ส่ง ผลต่อ
ศาสนา ความเชื่อ และพัฒนาการจากรัฐโบราณมาสู่รัฐ
จารีต อัน มั่น คง ในขณะเดีย วกัน ยัง เป็น จุด รับ และส่ง
สินค้าจากโลกตะวันตกสู่ตะวันออก
สาหรับการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ให้ เ ป็ น องค์ ก รระหว่ า งประเทศ เป็ น ความริ เ ริ่ ม โดย
ประเทศไทย มาเลเซี ย และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง
“สมาคมอาสา (Association of Southeast Asia)” เมื่อ
เดื อ นกรกฎาคม 2504 เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปราศจากการแทรกแซง
จากมหาอานาจภายนอก นาไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนขึ้น
ในระยะแรก การแสวงหาความร่ว มมือ จาก 3
ประเทศ ได้ห ยุด ชะงัก ลงเนื ่อ งจากความผัน ผวนทาง
การเมืองของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื่อมี
การฟื้นฟูสัม พันธภาพระหว่างประเทศโดยมีเ ป้าหมาย
เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีการลง
นามใน “ปฏิญ ญากรุง เทพ (The
Bangkok
Declaration)” ประกอบด้ว ยสมาชิก 5 ประเทศ อัน
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ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศทั้ง 5 ประเทศ ได้ร่วมลง
นาม ก่อ ให้เ กิด “สมาคมประชาชาติแ ห่ง เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia
Nation : ASEAN)” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วัง
สราญรมย์ การลงนามดังกล่าวเพื่อจัดตั้งสมาคมความ
ร่วมมือในการเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ
สมาชิกและการธารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงใน
พื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศสมาชิกอย่างสันติในระดับภูมิภาค [1] อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาประเด็นทางการค้ า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่ง การแข่ง ขัน ทางการค้า ระหว่า งประเทศต่า งๆ ใน
ภูม ิภ าคโลก มีแ นวโน้ม ในการกีด กัน ทางการค้า อย่า ง
รุนแรง การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ก่อ ให้เ กิด ความเข้ม แข็ง ทางการค้า การขยายความ
ร่วมมือทางการค้า อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักที่
ก าหนดไว้ใ นปฏิญ ญาอาเซีย น (The
ASEAN
Declaration) ในการส่ง เสริม ความเจริญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม และ
ความร่ว มมือ ขององค์ก รระดับ ภูม ิภ าคและองค์ก ร
ระหว่างประเทศ [2]
การรวมกลุ่ ม ของประเทศสมาชิ ก ระยะแรกมี 5
ประเทศ จากนั้น 8 มกราคม 2528 บรูไนดารุสซาลามเข้า
มาเป็นสมาชิก ตามมาด้วยสมาชิกอีก 4 ประเทศ ปัจจุบัน
การรวมกลุ่ม ของประเทศสมาชิก รวม 10 ประเทศ ได้
ยอมรับหลักการพื้นฐานตาม “กฏบัตรอาเซียน (ASEAN
Charter)” อันเป็นธรรมนูญที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบ
ร่ ว มกั น สอดรั บ กั บ หลั ก การพื้ น ฐานของความร่ ว มมื อ
สนธิ สั ญ ญาไมตรี แ ละความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity Cooperation in
Southeast Asia : TAC) ซึ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกเคารพ
ในเอกราช อธิ ป ไตย ปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมืองหรือกิจการภายในประเทศ หากแม้เกิดข้อพิพาท
ให้ระงับข้อพิพาทด้วยสันติ [3]
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กฎบัตรอาเซียนทาให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎเกณฑ์
มีกฎหมายรองรับ กฎบัตรอาเซียนต้องการสร้างประชาคม
อาเซียนที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ [4] (1)
ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (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
เสาหลักที่ว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเกี่ยวพัน
กับการค้า การลงทุน การสร้างตลาดร่วม การเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่ า งเสรี ถื อ เป็ น ประเด็ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
ประกอบอาชีพของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งในสมัยกรุง
ศรีอยุธยานั้น เศรษฐกิจการค้าเป็นเรื่องที่อาณาจักรให้
ความส าคั ญ เช่ น เดี ย วกั น มี ก ารค้ า ขายกั บ อาณาจั ก ร
ใกล้ เ คี ย ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยายั ง มี ศั ก ยภาพในการดึ ง เอา
ทรัพยากรทั้งจากอาณาจักรในภาคพื้นทวีปและภาคพื้น
สมุ ท ร จนสร้ า งความมั่ งคั่ งทางด้ านเศรษฐกิจ การค้ า ที่
รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. อยุ ธ ยากั บ อาเซี ย น : ภาพสะท้ อ นการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างที่ทราบกันเบื้องต้นว่า สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการลงนามอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธารงสันติภาพและความ
มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรวมตัวอย่าง
เป็นระบบภายใต้เงื่อ นไขความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ แต่
เมื่อมองย้อนไปยังบริบทสมัยอยุธยานั้น สามารถอธิบาย
หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภายใต้รูปแบบการดาเนินความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
2.1 ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง
เมื่ อ กล่า วถึ งการเมื องหรื อ ประเด็ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความมั่นคงในอดีต ไม่อาจปฏิเสธการทาสงครามระหว่าง
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อาณาจั ก ร กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได้ ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ท าง
การเมืองกับอาณาจักรใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งบรรดาหัว
เมืองทั้งหลายในลักษณะการขยายอานาจทางการเมือง
เพื่ อ ครอบครองทรัพ ยากรในดิ น แดนภาคพื้น ทวีป และ
ภาคพื้นสมุทร ดังจะเห็นว่า ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถมีหัวเมืองประเทศราชที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้
ทอง 20 เมือง หัวเมืองเจ้าพระยามหานคร 8 เมือง ถือน้า
พระพิพัทสัจจา [5]
การครอบครองหั ว เมื อ งประเทศราชแสดงถึ ง
ศักยภาพในการขยายอานาจ กล่าวคือ การส่งบรรณาการ
แก่ เ จ้ า ประเทศราชถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง การยอมรั บ
อานาจ อีกประการหนึ่ง การครอบครองไม่จาเป็นจะต้อง
ทาสงครามเสมอไป หากหัวเมืองประเทศราชต้องการ
อ่อ นน้ อ มเพื่ อ ขอความคุ้ ม ครองทางการเมื อ งและสิ ท ธิ
ประโยชน์ทางการค้า ประเทศราชต้องส่งบรรณาการตาม
เวลาก าหนดเพื่ อ แสดงถึ ง ความภั ก ดี ส่ ว นหั ว เมื อ ง
เจ้าพระยามหานครยังต้องร่วมถือน้าพระพิพัทสัจ จาเพื่อ
แสดงถึงความภักดีว่าจะไม่คิดคดทุรยศในภายภาคหน้า
สาหรับการขยายอานาจทางการเมืองในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ยังมีแนวคิดจักรวรรดิราชหรือจักรพรรดิราชเข้ามา
เกี่ ยวข้ อง กษั ตริ ย์ ผู้ กลายเป็ นต้นแบบที่เด่ นชั ดที่ สุ ด คื อ
พระเจ้าบุเรงนองแห่งราชวงศ์ตองอู ด้วยกระราชกรณียกิจ
อย่างจักรวรรดิราช อันหมายถึง “พระราชาผู้เป็นใหญ่เหนือ
อาณาจั ก รต่ า งๆ” [6] การขยายพระราชอ านาจยั ง มี
นัยสาคัญเพื่ อครอบครองทรั พยากรทางเศรษฐกิ จบริเวณ
ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามลุ่มแม่น้าสาคัญ คือ
แม่น้าอิรวดี แม่น้าสาละวิน แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าโขง
ในการขยายพระราชอานาจของพระเจ้าบุเรงนอง
ทรงยึดเมืองเชียงใหม่ได้ ใน พ.ศ. 2101 ครั้งนั้นได้สร้าง
ความหวั่นวิตกแก่กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิน่าจะคาดการณ์ถึงภัยจากพม่าจึงผูกมิตร
กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ลาวก็คงจะกังวลว่า
พม่าอาจเลยไปรุกรานถึงลาว ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จมา
ทาสัญญาเป็นพันธมิตรกัน เพื่อไม่ต้องเป็นกังวลในการทา
ศึกกับพม่า ดังปรากฏ จารึกพระธาตุศรีสองรัก (อาเภอ
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ด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. 2103) ถือเป็นสัญญาทางพระ
ราชไมตรีระหว่างกันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุ งศรีสัต
นาคนหุต เป็นตัวอย่างการสร้างความร่วมมือเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองในอดีต
ในอดีตราชสานักต่างๆ ได้เปิดรับและสนับสนุนให้
ชาวต่างชาติเข้ามาทาการค้าอาวุธ ดังเช่น โปรตุเกสได้นา
อาวุธยุทโธปกรณ์มาขายแก่กรุงศรีอยุธยาและพม่า อีกทั้ง
ยั ง มี ก ารจ้ า งทหารรั บ จ้ า งโปรตุ เ กสเพื่ อ ใช้ ใ นราชการ
สงครามด้ ว ย ดั งเช่ น รั ชสมั ย สมเด็ จ พระชั ย ราชามี ชาว
โปรตุเกสเป็นทหารรักษาพระองค์ 120 คน [8] สงคราม
ระหว่ า งกรุ งศรี อยุ ธ ยากับ เชี ย งใหม่ พ.ศ. 2088 มี ชาว
โปรตุเกสร่วมรบประมาณ 160 คน ข้างฝ่ายพะโคพระเจ้า
ตะเบ็ งชะเวตี้ ย กทั พ มาตี ก รุ งศรี อ ยุ ธ ยา พ.ศ. 2091 มี
ทหารโปรตุเกสร่วมด้วย [7]
ในกรณีความมั่นคง เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่า
ค้าขายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้
ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขาย แสวงหาโชคลาภและความมั่งคั่งแก่
ชีวิต บ้างก็ขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร เช่น มอญ ไทใหญ่ แขก
มลายู แขกมะกะสั น แขกเปอร์ เซี ย จี น ญี่ ปุ่ น โปรตุ เกส
ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น กอปรกับกษัตริย์อยุธยาให้
สิทธิเสรีภาพในการตั้งรกราก ดาเนินชีวิตได้ตามประเพณีและ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างเปิดเผย [8] ทั้งเปิด
โอกาสให้ ช าวต่ า งชาติ เ หล่ า นี้ รั บ ราชการได้ ห ากมี
ความสามารถที่เกื้อหนุนในราชกิจของพระองค์ได้
ด้วยจานวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรี
อยุธยาโดยมากล้วนเป็นชายฉกรรจ์ จึงเกิดการแต่งงาน
กับชาวต่างชาติด้วยกัน หรือ แต่งงานกับหญิงสยาม เกิด
ลูกครึ่งจานวนมาก จนสร้างความไม่สบายใจแก่ราชสานัก
จนต้องออกกฎหมาย “ห้ามอย่าให้ไทมอญลาวลอบลักไป
ซ่องเสพเมถุนณธรรมด้วยแขกฝรั่งอังกฤษคุลามะลายู ”
[9] ในการออกกฎหมายครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาที่อาจจะ
เกิดแก่ราชสานักอยุธยาหากปล่อยให้มีการแต่งงานจน
เกิดลูกครึ่งคนเหล่านี้อาจร่วมกับชาวต่างชาติในการก่อ
การกบฏอันส่งผลต่อความมั่นคงของอาณาจักร
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อย่ า งไรก็ ต าม ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาการอพยพ
เคลื่ อนย้า ยประชากรเกิด ขึ้นในลั กษณะการกวาดต้อ น
เชลยสงคราม หรือ การอพยพเข้ามาเพื่อขอพึ่งพระบรม
โพธิ์สมภารกษัตริย์อยุธยา การเข้ามาตั้งนิวาสสถานต้อง
ได้รับพระราชานุญาติ ทั้งนี้ แต่ละชุมชนจะต้องมีนายบ้าน
ดูแลในฐานะคนกลางเพื่อประสานและให้ความร่วมมือใน
ฐานะส่วนหนึ่งของระบบมูลนายไพร่ เมื่อตั้งนิวาสถานใน
อยุธยาแล้ว ชาวต่างชาติเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ในกรุง
ศรี อ ยุ ธ ยาได้ ต ลอดไป แตกต่ างกั บ ปั จจุ บั น การอพยพ
เคลื่อนย้ายประชากรถูกกากับด้วยสัญชาติ หากต้องการ
ทางานในประเทศไทยจะต้องดาเนินการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
โดยมีกรอบของเวลามากากับ
สาหรับความเป็นรัฐสมัยใหม่ถูกกากับด้วยอาณาเขต
เขตแดนของสยามถูกกาหนดขึ้นกับเจ้าอาณานิคมอังกฤษ
และฝรั่งเศส โดยมีการจัดทาสนธิสัญญาหลายฉบับ [10]
ด้วยข้อกาหนดเรื่องเขตแดนและอานาจอธิปไตยของรัฐ
เจ้ า ของดิ น แดน ท าให้ ช าวต่ า งชาติ ไ ม่ ส ามารถเดิ น
ทางเข้ าออกได้อ ย่า งอิส ระ เนื่องจากมี พระราชบั ญญั ติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 มากากับ ถือเป็นนโยบายให้สถานะ
คนต่ า งด้า วเข้ าเมื อ งโดยชอบด้ ว ยกฎหมายแก่ บุ ค คลที่
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย [11] หากชาวต่าง
ด้ า วต้ อ งการแต่ ง งานกั บ หญิ ง ไทยจะต้ อ งท าหนั ง สื อ
อนุ ญ าตให้ ท าการสมรส หากชาวต่ า งด้ า วที่ พ านั ก ใน
ประเทศให้กาเนิดบุตรจะมีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508 กากับ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ชาวต่างด้าวเข้ารับ
ราชการ บุคคลที่จะเข้ารับราชการได้ต้องถือสัญชาติไทย
กรณีการเข้ารับราชการก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสมัย
กรุ งศรี อ ยุ ธ ยา ราชส านั ก ได้ ใ ห้ โ อกาสชาวต่ า งชาติ ที่ มี
ความสามารถเข้ารับราชการได้
2.2 ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าค้าขายที่ดีที่สุด
แห่ ง หนึ่ ง ของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ส่ ง ผลให้
ชาวต่างชาติเข้ามาทาการค้า ทั้งในระดับรัฐมีการเจริญ
สัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างกัน ดังกรณีของโปรตุเกส
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สเปน ฮอลันดา เปอร์เซีย และฝรั่งเศส เมื่อมีการเจริญ
สัมพันธไมตรี อย่างเป็นทางการแล้ว ชาวต่างชาติได้รั บ
อนุญาตให้เผยแผ่ศาสนา การค้า และการให้ความร่วมมือ
ด้า นอื่ นๆ โดยมี เ ป้า หมายเพื่ อส่ งเสริ ม ความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมืองและสภาพที่ตั้งส่งผล
ให้กรุงศรีอยุธยาสามารถดึงเอาทรัพยากรทั้งจากภาคพื้น
ทวีปและภาคพื้นสมุทรได้ กรุงศรีอยุธยาจึงมีสถานะของ
การเป็นเมืองท่าที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก กอปรกับการให้เสรีภาพในการประกอบ
อาชีพแก่ชาวต่างชาติและยินดีรับชาวต่างชาติหากเข้ามา
ขอพึ่ ง พระบรมโพธิ์ ส มภาร กลายเป็ น ต้ น ทุ น ในการ
ผลักดันเศรษฐกิจให้มีความมั่งคั่ง ดังเช่น การอพยพครัว
มอญจากพม่าอันเป็นผลจากการทาสงครามระหว่างพม่า
มอญในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในที่นี้ยังมีกลุ่มที่ถูกกวาด
ต้อนจากสงครามที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานใน
กรุงศรีอยุธยา จนมีคากล่าวที่ว่า “กรุงศรีอยุธยาเป็นที่
ชุ ม นุ ม ของชนชาติ ต่ า งภาษากว่ า 20 ชาติ ซึ่ ง ไปตั้ ง
บ้านเรือนอยู่ในกรุงศรีอยุธยา และแต่ละชาติต่างมีค่ายอยู่
เป็นหมวดหมู่แยกกันทุก ๆ ชาติ” [12]
เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัยทาให้มีชาวต่างชาติเข้า
มายังสยาม ตามที่ ดร.วิ นัย พงศ์ ศรี เพี ยร ได้ร ะบุ ไว้ ใ น
จารึกวัดพระเชตุพน : “โคลงภาพ 32 ภาษา” มรดก
ความทรงจาแห่งกรุงศรีอยุธยา จานวน 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 แล่ น เรื อ ส าเภาเข้ ามาค้ า ขายที่ ก รุ งศรี
อยุธยา ส่วนใหญ่แล้วแขกชวาจะบันทุกหมากเกาะ หวาย
ตะค้า กระแชงเตย สินค้าจากหัวเมืองใต้ ทอดสมอขายอยู่
ที่ปากคลองคูจาม [14]
กลุ่มพม่า-มอญ เช่น กลุ่มมอญ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระ
นเรศวรกวาดต้อนครัวมอญ ก็ให้พระยาเกียรติ พระยาราม
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ควบคุมครัวมอญอยู่ตาบลบ้านขมิ้น ริมวัดขุนเสน ส่วน
ญาติโยมพระมหาเถรคันฉ่องให้อยู่ตาบลบ้าน หลังวัดนก
[15] ชาวมอญยังทาการค้า ล่อ งเรือ ขายสิน ค้า จาพวก
มะพร้าวห้าว ไม้แสมทะเล เกลือขาว [16] อีกด้วย
จ า กข้ อมู ล เ บื้ อง ต้ น ท า ใ ห้ ท ร า บ ว่ า ใ นอ ดี ต
ชาวต่างชาติได้เข้ามาทาการค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา นา
สินค้า จากท้องถิ่นเข้ามาขาย บ้ างก็ ผลิต สินค้ าเพื่ อขาย
บางส่ ว นยั ง กลายเป็ น แรงงานในภาคการผลิ ต และ
การเกษตร เช่น โรงฟอกหนัง ทางานแบกหาม เลี้ยงสัตว์
โรงแรม เป็ น ต้ น เมื่ อ เวลาเปลี่ ย นผ่ า นมายั ง ปั จ จุ บั น
ชาวต่างชาติเหล่านั้นได้เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในภาค
การผลิ ต ทั้ งที่ ถูก กฎหมายและผิ ด กฎหมาย เนื่ อ งจาก
รายได้ที่สูงกว่าใช้แรงงานในประเทศของตน ก่อให้เกิด
ปัญหาแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ ถือเป็นหนึ่งใน
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส่ งผลต่ อ เสถี ย รภาพทางการเมื อ งใน
ปัจจุบัน แต่เป็นที่สังเกตว่า แรงงานไร้ฝีมือที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศ แรงงานดั งกล่ า วกลั บ เข้ า มาใช้ แ รงงานใน
อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา ตามบัญชีท้ายพระ
ราชกฤษฎีกา กาหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว
ทา พ.ศ. 2522 จานวน 39 อาชีพ ยกตัวอย่างเช่น งาน
กรรมกร งานกสิ ก รรม งานก่ อ อิ ฐ งานช่า งไม้ ห รื อ งาน
ก่อสร้าง งานขายของหน้าร้าน งานประดิษฐ์เครื่องแต่ง
กาย เป็ นต้น [17] อั นขัด กับ พระราชกฤษฎีกาดังกล่า ว
อย่างไรก็ตาม อาชีพที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรง กลับ
ไม่เป็นที่นิยมของชาวไทย เช่น กรรมกร ก่อสร้าง และกสิ
กรรม ปัจจุบันแรงงานไทยที่อยู่ภาคเกษตรผลักตัวเองเพื่อ
เข้ า สู่ ร ะบบราชการและกลายเป็ น แรงงานมี ฝี มื อ ใน
ภาคเอกชน กลายเป็นช่องทางให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา
ประกอบอาชีพ ชาวไทยบางส่วนจึงรู้สึก ว่า คนต่ างด้า ว
เหล่า นี้มี จ านวนมากขึ้น อาจส่ งผลเรื่ อ งทรัพ ยากรของ
ประเทศ ความมั่นคง และความรู้สึกเกลียดกลัว ตามที่
ปรากฎข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ล้วนแต่เป็นข่าวด้านลบ
แทบทั้งสิ้น
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2.3 ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากสภาพที่ตั้งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่
ระหว่างสองฝั่งสมุทรที่มีการไหลบ่าทางด้านวั ฒนธรรม
ความเชื่ อ พิ ธี ก รรม จากอิ น เดี ย และจี น ส่ งผลให้ เ กิ ด
รูปแบบทางความเชื่อและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน กลุ่ม
ที่อยู่บริเวณภาคพื้นทวีปล้วนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาก
อินเดียเป็นหลัก พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อ
แลกเปลี่ ย นทางการค้ า ระหว่ า งกั น อิ น เดี ย กั บ เอเชี ย
ตะวั นออกเฉี ย งใต้ คื อ ลู ก ปั ดหิ น สี และลู ก ปัด แก้ว ใน
แหล่ ง โบราณคดี ส มั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น แหล่ ง
โบราณคดีตวงถาแมนของพม่า แหล่งโบราณคดีสาโรงเสน
ของกัมพูชา เป็นต้น [18]
ในประเทศไทยยังพบหลั กฐานทางประวั ติศ าสตร์
ด้ามทัพพีสาริดรูปนกยูง สัญลักษณ์ราชวงศ์โมริยะของ
อิ น เดี ย ที่ แ หล่ ง โบราณคดี บ้ า นดอนตาเพชร จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ทาให้เชื่อว่ามีการเดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้
แล้วตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสต์กาล [19] ส่งผลต่อความเชื่อ
และการนับ ถือศาสนา จากเดิม นับถือ ผีและบูชาบรรพ
บุรุษ เป็นการนับถือศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และพุทธ ดัง
จะเห็นได้ว่า มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามี
การบู ช าเทพเจ้ า ในศาสนาฮิ น ดู บู ช าศิ ว ลึ ง ค์ ใน
ขณะเดียวกันได้มีการเปลี่ยนแปลงการทาศพจากการฝัง
เป็ น การเผาตามอย่ า งฮิ น ดู แ ละยั ง ส่ ง ผลต่ อ ศิ ล ปะใน
ภูมิภาคนี้ เช่น การสร้างศาสนสถานประเภทอิฐและศิลา
การสร้างพระพุทธรูป ตามอย่างศิลปะแบบอมรวดี คุปตะ
และปัลวะ อันส่งผลต่อสถาปัตยกรรม ประติมากรรมของ
อาณาจักรทวารวดี จัมปา เขมรโบราณ มัชปาหิต (เกาะ
ชวา) เป็นต้น [20]
การรั บ อิ ท ธิ พ ลอิ น เดี ย ยั ง ส่ ง ผลต่ อ ภาษาและ
วรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เช่น ภาษา
สันสกฤต ภาษาบาลี อันทรงอิ ทธิพลต่ออักษรโบราณใน
ภาคพื้นทวีป ดังเช่น ภาษาเขมรโบราณ ภาษาไทย ภาษา
มอญ เป็ น ต้ น ส่ ว นวรรณกรรมเรื่ อ งรามยณะหรื อ
รามเกี ย รติ์ ทรงอิ ท ธิ พ ลต่ อ การวางรากฐานแนวคิ ด
ทางการเมืองและนาฏศิลป์การละครของกลุ่มอาเซียน ใน
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ประเทศพม่ า ไทย กั ม พู ชา มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ
อินโดนีเซีย หรือ การให้ความสาคัญในการตั้งนามเมือง
“อโยธยาศรีรามเทพนคร” ราชธานีแห่งกรุงศรีอยุธยา
นามของศาสนสถาน พระนามของกษัตริย์อันสัมพันธ์กับ
“ราม” หรือ “นารายณ์”
ส าหรั บ พระพุ ท ธศาสนาได้ เ ผยแผ่ ม ายั ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ราวพุทธศตวรรษที่ 3 บริเวณภาคพื้น
ทวีปนับถือนิกายเถรวาทเป็นหลัก ส่วนภาคพื้นสมุทรใน
บริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียมีความเปลี่ยนแปลงจากนับถือ
ศาสนาจากพุทธ นิกายมหายานเป็นศาสนาอิสลามตั้งแต่
กลางพุ ท ธศตวรรษที่ 17 [21] ต่ อ มาในช่ ว งกลางพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 20 ชาวตะวันตกได้เดินทางเข้ามาค้าขายและ
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ส่งผลให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บางส่วน เช่น ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตาม เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้กลายเป็นเบ้าหลอมแห่งความหลากหลายทางด้าน
ความเชื่ อ วั ฒนธรรม สถาปั ต ยกรรม และศิ ล ปะ จาก
หลากหลายภู มิ ภ าคเข้ า ด้ ว ยกั น หลอมรวมเป็ น
ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม
ส าหรั บ อิ ทธิ พลวั ฒนธรรมจากจี นนั้ น ดู เหมื อนว่ า
เวียดนามเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
ได้รับอิทธิพลแบบจีนกว่า 1,000 ปี (นับตั้งแต่ปี 111 ก่อน
คริ ส ต์ ศั ก ราช) เวี ย ดนามถู ก ผนวกเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
จักรวรรดิจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น ทาให้เวียดนามรับอิทธิพลทาง
การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ความเชื่อ (ขงจื๊อ) จาก
จีนอย่างเข้มข้น กลายเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
ของชาวเวียดนาม [22] ดังเช่ น การแต่ งกาย ภาษา และ
ลักษณะความเป็นชาตินิยมสูงอันเกิดจากแรงกดดันจากการ
ตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอานาจเป็นเวลาช้านาน
เมื่อมองย้อนกลั บมายังบริบทกรุ งศรีอยุธยาในทาง
สังคมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า กรุงศรีอยุธยามีลักษณะ
สังคมที่เรียกว่า “ความเป็นสังคมนานาชาติ” การยอมรับ
ความแตกต่างของผู้คนที่เข้ามาพานักอันมีวิถีชีวิต ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถสร้างโบสถ์ สุเหร่า
และประกอบศาสนากิจได้ อย่างเสรี หนึ่งในรูปแบบทาง
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สถาปัตยกรรมที่สะท้อนว่ามีการส่งผ่านรูปแบบระหว่างกัน
ในภูมิภาคนี้ คือ ลักษณะสถาปัตยกรรม เช่น การสร้างองค์
ปรางค์เป็นประธานของศาสนสถาน อย่างวัดมหาธาตุ วัด
ราชบูรณะ ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากกัมพูชา
แต่เนื่องจากการสร้างศาสนาสถานของกัมพูชาตามแนวคิด
ฮินดูไม่สอดรับกั บความเชื่อของกรุงศรีอยุธยา จึงมีการ
ปรั บความเชื่ อแบบพุ ทธศาสนาน าพระบรมสารี ริ กธาตุ
บรรจุในองค์ปรางค์แทนที่จะเป็นการสถิตของเทพเจ้าใน
ศาสนาฮินดู เป็นต้น
ในเรื่องความเป็นอยู่ ลักษณะสังคมแบบชาวน้าและ
ความเป็ น อยู่ เ รี ย บง่ า ยอั น เรี ย บง่ า ย แต่ ท ว่ า สามารถ
ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทั้งการแต่งกาย
การสร้างบ้านเรือน สารับกับข้าว ยกตัวอย่างเช่น สารับ
กับข้าว ชาวสยามบริโภคอาหารอย่างง่าย ประกอบด้วย
ปลา ข้าว ผัก และไข่ไก่ [23] ผ่านกรรมวิธีในการปรุง เช่น
ปิ้ ง ย่ า ง ต้ ม แกง เป็ น ต้ น แต่ เ มื่ อ มี ก ารเข้ า มาของ
ชาวต่างชาติ ชาวพระนครศรีอยุธยารู้จักและคุ้นเคยกับ
อาหาร ขนม เครื่องปรุงรส พืชพรรณ เครื่องเทศ และ
เครื่ อ งดื่ ม (กาแฟ โกโก้ ไวน์ เบี ย ร์ สาเก) น าเข้ า จาก
ชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น การประกอบอาหารที่ใ ช้
กะทิและเครื่องเทศเป็นอิทธิพลจากอินเดีย การใช้ไข่เป็ น
องค์ ก อบส าคั ญ ของการท าอาหารหวาน (ขนมตระกู ล
ทอง) เป็ น อิ ท ธิ พ ลของโปรตุ เ กส การใช้ ก ระทะเป็ น
อุป กรณ์ป ระกอบอาหารผั ด ทอด ล้ ว นต้ องน าเข้ า จาก
เมืองจีน ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยามีความหลากหลายในการ
กินอยู่ รวมถึงความนิยมในการอุปโภค บริโภคสินค้าจาก
ต่างประเทศด้วย
แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น อิ ท ธิ พ ลวั ฒ นธรรมจากกรุ ง ศรี
อยุธยาจะส่งผลต่อรูปแบบและวัฒนธรรม แต่ด้วยบริบท
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ผันแปร
ตามยุคสมัย ชาวไทยสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
อิทธิพลวัฒนธรรมนั้นๆ ได้ ทั้งในสมัยอาณานิคมตะวันตก
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ในสั ง คมร่ ว มสมั ย ที่ ห ามี ม หาอ านาจใด
บั ง คั บ ให้ ย อมรั บ ในรสนิ ย ม แต่ ม หาชนชาวไทยยอม
ศิโ รราบต่ อ รู ป แบบสั งคมและวั ฒ นธรรมนั้ น อย่ า งยิ น ดี
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ภาพสะท้ อ นนี้ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากสมั ย กรุ งศรี อ ยุ ธ ยาที่ ช น
ชั้นสูงจานวนไม่น้อยที่นิยมใช้สินค้าฟุ่มเฟือยนาเข้าจาก
ต่า งประเทศ และยั งส่ งผ่ านรสนิ ย มนั้ น สู่ กั น และกั น ใน
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะสั ง คมและ
วัฒนธรรม มีลักษณะเป็นสากลตามอย่างตะวันตก เช่น
การแต่ ง กาย ดนตรี อาหารการกิ น และรสนิ ย มการ
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างไร้ทิศทาง การส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจส่งผลให้เกิดสานึก
ทางวัฒนธรรมร่วมที่ดาเนินมาอย่างยาวนาน สานึกรวมใน
ความเหมือนนี้เองจะย้าเตือนถึงภาพแห่งสายสัมพันธ์ทาง
วั ฒ นธรรม น าไปสู่ ก ารสร้ า งร่ ว มมื อ ในด้ า นอื่ น ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สรุป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นภูมิภาคที่ประชาคม
โลกจั บ ตามองทางด้ า นเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง มี ก าร
ลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง ความ
น่าสนใจ คือ การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกเป็น “สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN”
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีหมุดหมายในการสร้าง
ความร่วมมือและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรมในระดั บ ภู มิ ภ าค สร้ า งอ านาจการเจรจา
ต่ อ รอง ป้ อ งกั น การแทรกแซงจากมหาอ านาจโลก
ประชาคมอาเซี ย นจะมี ผ ลโดยสมบู ร ณ์ ใ นวั น ที่ 31
ธันวาคม 2558 ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูล
ข่ า วสาร ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แก่ ป ระชาชนของไทย
อย่างไรก็ตาม การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เกิ ด ขึ้ น มาอย่ า ง
ยาวนานแล้วผ่านเครือข่ายทางการค้าในภาคพื้นทวีปและ
ภาคพื้นสมุทร นาไปสู่รูปแบบการดาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
ในอดีตกรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีศักยภาพทาง
การเมืองและความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ด้วยสภาพที่ตั้ง
ระหว่างสองฝั่งสมุทร และยังเป็นศูนย์กลางของภาคพื้น
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ทวีป ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าค้าขายที่สาคัญ
แห่ ง หนึ่ ง ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ความมั่ ง คั่ ง ทาง
เศรษฐกิจส่งผลอาณาจักรพม่าต้องการขยายอานาจมายัง
กรุงศรีอยุธยา นาไปสู่การแสวงหาหาร่วมมือเพื่อป้องกัน
การรุนรานของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชย
เชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต สาหรับกลุ่มชนชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยา มีรูปแบบ
การเดินทางเข้ามาพานักด้วยเหตุผลหลัก คือ การกวาด
ต้อนเชลย และการขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร อันส่งผล
ต่อเศรษฐกิจการค้าของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแต่เดิมนั้นได้มี
การติ ด ต่ อ ท าการค้ า ระหว่ า งกั น อยู่ ก่ อ นแล้ ว เมื่ อ ราช
ส า นั ก อยุ ธย า ไ ด้ อ นุ ญ า ต ให้ มี การ ตั้ งถิ่ น ฐา น ไ ด้
พระราชทานที่ดินให้ตั้งชุมชน ส่งผลให้ ลักษณะสังคมกรุง
ศรี อ ยุ ธ ยามี ลั ก ษณะ “ความเป็ น สั ง คมนานาชาติ ”
ชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยาได้ทาการผลิต การค้า และ
การใช้ แ รงงานในอาณาจั ก ร เช่ น แขกมลายู แ ล่ น เรื อ
บรรทุกของมาขาย ชาวมอญมาเป็นแรงงานในภาคเกษตร
และทาการค้า กลายเป็นภาพสะท้อนแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา ความ
เป็นสังคมนานาชาติยังส่งผลให้เกิดการหล่อหลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม เกิดลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม การ
ไหลบ่าของวัฒนธรรม จากอินเดียและจีน อันเป็นผลจาก
สภาพที่ตั้ง แต่ดูเหมือนว่าอิทธิพลอินเดียจะมีความโดด
เด่ นที่ สุ ดในภู มิ ภา คนี้ เห็ นได้ จา กห ลั กฐา นทา ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สัมพันธ์กับการค้า การเผย
แผ่ ศ าสนาศาสนา ซึ่ ง มี ก ารรั บ และปรั บ เปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
สาหรับกรุงศรีอยุธยาถือเป็นภาพสะท้อนแห่งความ
หลากหลายทางเชื้ อ ชาติ ศาสนา และวั ฒ นธรรม แต่
สามารถการอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสั น ติ แม้ ว่ า ประชาคม
อาเซียนจะเป็นประดิษฐ์กรรมของโลกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 บนพื้นฐานของการสร้างความร่วมมือ
ระหว่ า งกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม และธารงรักษาสันติภาพและความมั่น
ของของภูมิภาคนี้ไว้ แต่รอยต่อการดาเนินความสัมพันธ์
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ระหว่างกันเกิดขึ้นมาช้านาน แม้บริบทเรื่องความเป็นรัฐ
ชาติจ ะแตกต่างโดยมีเขตแดนมาก ากับ ถึงกระนั้ นการ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรได้ดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือระหว่างอาณาจักรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ถึงความล้มเหลว ความสาเร็จใน
การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน กลายเป็นบทเรียนใน
การดาเนิ นความสั มพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอย่า ง
สร้างสรรค์
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1. คาแนะนาในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
บทความที่ ส่ งมาเพื่อ พิ จ ารณาตีพิ ม พ์ จะต้ อ งไม่ เ คย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิ จ ารณาของวารสารอื่ น หากมี เ นื้ อ หา ข้ อ มู ล วิ จั ย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกอง
บรรณาธิการ

2. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์
2.1 บทความวิจัย
มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (Title) สถานที่ทางาน (Work place
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract)
และคาสาคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 คา) โดยเนื้อหา
ดั ง กล่ า วทั้ ง หมดข้ า งต้ น ต้ อ งมี ทั้ ง ภา ษาไทยแล ะ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี)
เนื้ อ เรื่ อ งจะประกอบด้ ว ย บทน า (Introduction),
ขอบเขตการวิจัย /วัสดุ อุปกรณ์และวิธี การวิจัย/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 รวม ห รื อ เ รี ยบ เ รี ยงจ า กห นั ง สื อ เ อกส า ร
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ
บทความวิ ช าการควรประกอบด้ ว ย ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่ อ
ผู้เขียน สถานที่ทางาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ
(Abstract) และคาสาคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 คา) ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น

3. การส่งต้นฉบับ
ผู้ เ ขี ย นต้ องส่ ง ต้ น ฉบั บบ ทค วา มพร้ อ มกรอก
แบบฟอร์มนาส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว

4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง

เพื่ อ ความสะดวกในการแก้ ไ ข ควรใช้ โ ปรแกรม
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2
คอลั ม น์ กว้ า ง 7.25 ซม. ระยะห่ า ง 0.7 ซม.ระยะหั ว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม.
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร
ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีดาเท่านั้นโดยกาหนดรูปแบบ
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1
4.2 หน้าแรก
หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ตาแหน่งและสถานที่ทางานของผู้เขียนและผูเ้ ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามลาดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2
ซม. สาหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 ชื่อเรื่อง
พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อภาษาไทย
แล้วตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1

การลาดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขกากับ โดยให้
บทนาเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมกากับหัวข้อย่อย เช่น
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น
4.4 การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ
เนื้ อ หาและข้ อ มู ล ภายในรู ป ภาพและตารางให้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข
และคาบรรยายอย่างชัดเจน
Define initial object
Initial population
(Vector of phase rotation candidate)

Evaluate fitness
(Calculate PAPR at each gene)

Construct next generation

4.2.2 ชื่อผู้เขียน
พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังชื่อเรื่อง และเว้น
2 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ชื่อผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1
คนให้พิมพ์คาว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่คา
นาหน้าชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตั ว ยกต่ อ ท้ า ยชื่ อ เพื่ อ แสดงความแตกต่ า งของสถานที่
ทางานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พิ ม พ์ หั ว เรื่ อ งค าว่ า “บทคั ด ย่ อ ” ส าหรั บ บทคั ด ย่ อ
ภาษาไทย และ “Abstract” สาหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ สาหรับคาว่า
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย
บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใด ๆ ทั้งสิ้น
และมีจานวนคาไม่เกินอย่างละ 300 คา
4.2.4 คาสาคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พิ ม พ์ หั ว เรื่ อ งค าว่ า “ค าส าคั ญ ” โดยพิ ม พ์ ไ ว้ ใ ต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ คาสาคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 35 ค า ให้ พิ ม พ์ หั ว เรื่ อ งค าว่ า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคาแรกของแต่ละคาสาคัญ
เท่านั้น
4.2.5 ตาแหน่ง และสถานที่ทางาน
ให้พิมพ์สถานที่ทางานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากชื่อผู้เขียน
4.3 ส่วนอื่น ๆ ของบทความ
เนื ้อ เรื ่อ ง ได้แ ก่ บทน า ขอบเขตการวิจ ัย วัส ดุ อุปกรณ์และวิธีก ารวิจัย /ทดลอง ผลการวิจัย /ทดลอง
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้ า งอิ ง และภาคผนวก (ถ้ า มี ) ให้ พิ ม พ์ เ ป็ น 2
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม.

No

Selected parents
Swapped Inverted
Crossover

Reverse Mutation
Generation complete

Evaluate fitness

Target
fitness
achieved
Yes

Selected population

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ดา
4.4.1 รูปภาพ
รู ป ภาพที่ เ ตรี ย มควรมี ข นาดความกว้ า งไม่ เ กิ น
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรู ป ภาพจะต้ อ งมี ข นาดใหญ่ ส ามารถอ่ า นได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้

ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก

รู ป ภาพ และรู ป ภาพทั้ ง หมดควรมองเห็ น ชั ด เจนเมื่ อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์
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รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม
ตารางที่ 1 ข้อกาหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
รูปแบบ (Types of texts)
ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title)
ชื่อผู้เขียน (Author & co-authors)
การติดต่อผู้เขียน (Contact address of correspondence)
หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts)
คาสาคัญ (Keywords)
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & number)**
หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & number)

บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK)
ขนาด (Size) ตัวพิมพ์อักษร (Typeface)
20
ตัวหนา (Bold)
16
ตัวหนา (Bold)
12
ตัวธรรมดา (Normal)
16
ตัวหนา (Bold)
14
ตัวธรรมดา (Normal)
14
ตัวหนา (Bold)*
16
ตัวหนา (Bold)
14
ตัวหนา (Bold)

* เฉพาะตัวอักษรแรกของคาเท่านั้นให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
** ข้อกาหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี)

การเขียนคาบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาสาหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรู ป และพิม พ์ ตัวธรรมดาสาหรับค าอธิ บายรู ปภาพ
จัดพิมพ์ไว้กึ่งกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที่ 1 ถึง รูปที่ 2

รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีดา ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็ นรู ปขาวด าที่ มี ความคมชั ด รู ปสี อนุ โลมให้ ได้
รูป ภาพควรจะมี รายละเอีย ดเท่ าที่ จ าเป็ นเท่ านั้ น และ
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด
และเว้นใต้คาบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด

4.4.2 ตาราง
ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และคาบรรยาย
ก ากั บ เ หนื อ ต ารา ง โด ยป กติ ให้ ใ ช้ ตั วอั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาสาหรับหัว
เรื่ อ งและหมายเลขของตาราง และพิ ม พ์ ตั ว ธรรมดา
สาหรับคาอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ ใ ช้ ตั ว หนั งสื อ เป็ น แบบเดี ย วกั น หากแต่ ข นาด
ตัวอักษรเป็น 12pt
ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือคาบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด
ในกรณีที่จานวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน ให้ใส่ตาราง
ทั้งหมดไว้ห ลังหัว ข้อ รูป ภาพ โดยทุ กตารางที่ใ ส่ไ ว้ท้ า ย
บทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุกตาราง
และให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้ท้ายบทความ หลังจาก
หัวข้อ “เอกสารอ้างอิง”
4.4.3 สมการ
ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ
และจะต้องมีหมายเลขกากับอยู่ภายในวงเล็บ ตาแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้ อ งอยู่ ชิ ด ขอบด้ า นขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างนี้
M
(1)
 Xm
m1
และเพื่ อ ความสวยงามให้ เ ว้ น บรรทั ด เหนื อ สมการ 1
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ

X

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดคา

บัญญัติของราชบั ณฑิตยสถาน ชื่ อสถานที่ต่าง ๆ ให้ใ ช้
ตามประกาศของสานักนายกรัฐมนตรี
การเขียนคาที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่คาศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายคาแปลด้วย ซึ่งถ้าคาศัพท์ใดที่ไม่ใช่คาศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จาเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “เวเบอร์
(weber)” และเมื่ อ ต้ อ งการใช้ ค าแปลเดิ ม ซ้ าอี ก ให้ ใ ช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษกากับ

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 ย บ ทค วา ม แ ล ะ ห้ า ม ใ ส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
6.1 บทความในวารสาร
[1] พันพัชร ปิ่นจินดา และ ดิเรก วรรณเศียร, “รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบแฟรนไชส์ ”, วารสาร
วิจัย มสด, ปีที่ 7, ฉบับที่ 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
(พิมพ์ครั้งที่ 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 วิทยานิพนธ์
[7] รัตนา ทองเนื้อแปด, “การศึกษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”,
วิท ยานิพ นธ์ ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต 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,
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