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สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Current Conditions and Expectations of Parents towards Early
Childhood Education Management of Child Care Centers under
Bang Sai Local Administration Organization, Bang Sai District,
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวั ยในศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นอ าเภอบางซ้ าย จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา และ 2)
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ปกครอง
นักเรียน จานวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า
1) ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน และผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการศึกษาปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The objectives of this research aimed to 1) study current conditions and expectations of parents
towards early childhood education management of child care centers under Bang Sai Local Administration
Organization, Phranakhon Si Ayutthaya province, and 2) compare personal factors of parents towards early
childhood education management of child care centers under Bang Sai Local Administration Organization,
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Phranakhon Si Ayutthaya province. The samples were 186 parents. The research instrument was a
questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and
LSD by setting the significant level of .05. The results indicated that: 1) As a whole, the opinions towards current
conditions of early childhood education management of child care centers under Bang Sai Local Administration
Organization, Phranakhon Si Ayutthaya province were at a high level. The parents’ expectations towards early
childhood education management of child care centers under Bang Sai Local Administration Organization,
Phranakhon Si Ayutthaya province were at the highest level. 2) The differences of genders, ages, education
backgrounds and marital status did not affect early childhood education management of child care centers.
The differences of jobs and incomes affected the expectations towards early childhood education
management of child care centers under Bang Sai Local Administration Organization, Phranakhon Si Ayutthaya
province at different significance levels of .05.
Keywords: childhood education management, child care centers under, Administrations Organizations

1. บทนา
ในปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย มีความ
จาเป็นและสาคัญยิ่งในการผลิตเด็กไทยให้เจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นพลังสาคัญของประเทศ มีคุณภาพ มี
ความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งนาไปสู่
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยซึ่งมีการจัดการศึกษาสาหรับเด็กตั้งแต่อายุ
3-5 ขวบ ตามที่ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้
เล็งเห็นความสาคัญในการจัดทามาตรฐานการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถดาเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และ
เหมาะสม สาหรับมาตรฐานดังกล่าว จาแนกออกเป็น 5 ด้าน
คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากชุมชน ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ [1]
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาถึ ง สภาพปั จ จุ บั น และความ
คาดหวั ง ของผู้ ป กครองต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

ด้ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามจะเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าวขณะเดียวกัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจักต้องดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ 5
ที่เน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ดังนั้นการ
วิจัยครั้งนี้จึงจาเป็นต้องทราบสภาพปัจจุบันว่าดาเนินได้
ตามมาตรฐานที่ กรมส่งเสริมฯ กาหนดในระดั บใดและ
ระดั บความคาดหวั งเป็นอย่า งไรเพื่ อบูร ณาการทั้งสอง
ประเด็นไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก รวมทั้ ง เป็ น ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ส ถาบั น ที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่ อศึ ก ษาสภาพปั จจุ บั นของผู้ ป กครองต่ อ การจั ด
การศึ ก ษาปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
2.2 เพื่ อศึ กษาความคาดหวังของผู้ ป กครองต่ อการจั ด
การศึ ก ษาปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
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2.3 เพื่อ เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และความคาดหวั ง
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ด้วยวิธีการ
ศึกษาเชิงสารวจ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา จ านวน 186 คน โดยใช้
ตารางสาเร็จ รูป ของ เครชชี่ และมอร์แ กน คานวณหา

ขนาดที ่เ หมาะสมของกลุ ่ม ตัว อย่า งที ่ร ะดับ ความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5
หาความเชื่อ มั ่น ด้ว ยวิธ ีห าค่า สัม ประสิท ธิ์แ อลฟ่า
(Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค (Cornbach
Alpha Coefficient) ไ ด้ค ่า . 7718 ซึ ่ง ถือ ว่า เ ป็น
เครื่องมือที่มีความเชื่อมั่น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่, ร้อยละ,
ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ), ค่าที
(t-test), ค่าเอฟ (F-test) และค่าแอลเอสดี (LSD)

4.1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นในศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก

4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพ

ส่วนใหญ่

ร้อยละ
68.8
51.6
41.4
45.7
47.3
72.1

หญิง
30-39 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ลูกจ้าง/รับจ้าง
5,001-10,000 บาท
สมรส

4.2 สภาพปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ

บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก

ตารางที่ 2
สภาพปัจจุบัน
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
ด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ
รวม

X

S .D.

3.77
3.79
3.75
3.78
3.87
3.79

.47
.48
.45
.40
.42
.25

ระดับสภาพปัจจุบนั
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558

4.3 ความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาใน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น

อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 3
ความคาดหวัง
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
ด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ
รวม
4.4 การเปรี ย บเที ย บสภาพปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัยในศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ ก ขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพ และ
รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่าง
4.5 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น อ า เ ภ อ บ า ง ซ้ า ย จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน

5. อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอบางซ้ า ย
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในครั้ ง นี้ ส ามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้

X

S .D.

4.33
4.30
4.24
4.12
4.25
4.25

.28
.30
.25
.23
.30
.14

ระดับความคาดหวัง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

5.1 สภาพปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ธุ ร การ – การเงิ น และพั ส ดุ ด้ า นอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุ นจากชุมชน ด้านบุค ลากรและการบริหาร
จั ด การ และด้ า นวิ ช าการและกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร
ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ด้ า นธุ ร การ – การเงิ น และพั ส ดุ พบว่ า สภาพ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี
ค่ า เฉลี่ ย มากกว่ า ด้ า นอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)
5.1.2 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารที่
มั่งคงและปลอดภัย ห้องน้าสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการ
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ดูแลความปลอดภัยในเรื่อ งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก
5.1.3 ด้า นการมีส่ วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง
และชุมชนอย่างต่อเนื่องทาให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็น
ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
5.1.4 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า สภาพ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้ดูแล
เด็กอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีการนาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กมาปรับปรุงการทางาน
5.1.5 ด้ า นวิ ช าการและกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร พบว่ า
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอบางซ้ า ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองเห็นว่าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยึด
หลั กการอบรมเลี้ย งดูส าหรั บการเรี ยนรู้ ที่เ น้ นเด็ กเป็ น
ส าคั ญ โดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาทุ ก ด้ า น ทั้ งด้ า นอารมณ์
สังคม และสติปัญญา
5.2 ความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาใน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน
โดยเรีย งค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภั ย ด้ านธุ รการ – การเงิ นและพั สดุ ด้ าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วม
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และการสนับสนุนจากชุมชน ตามลาดับ มีรายละเอียด
ดังนี้
5.2.1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า ความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ บางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย มากกว่ า ด้ า นอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะ
ผู้ปกครองพิจารณาเห็นว่าครูผดู้ ูแลเด็กมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
สุภาพ มีความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เด็กอยากมา
โรงเรียน ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ จันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์ [2] ซึ่งกล่าวว่า
ครู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก รู้ สึ ก
สนุ ก สนานและปลอดภั ย เมื่ อ อยู่ ใ นโรงเรี ย น เด็ ก จะ
ประทับใจอยากมาพบเพื่อนพบครู หรือมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ได้ดีหรือไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
ของครูผู้สอน
5.2.2 ด้า นอาคารสถานที ่ สิ ่ง แวดล้อ มและความ
ปลอดภัย พบว่า ความคาดหวัง ของผู้ป กครองที่มีต่อ
การจัด การศึก ษาในศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ขององค์ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถิ ่น อ า เ ภ อ บ า ง ซ ้า ย จ ัง ห ว ัด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะ ผู้ ป กครอง มี ค วามปรารถนาให้ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารมั่นคงปลอดภัย มีบริเวณเพียงพอ
สาหรับการเรียน การทากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฉิดโฉม บุณยโหตระ [3] ที่ได้ศึกษาความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ก่อนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ปกครองมีความคาดหวังในด้านการจัดสภาพแวดล้อม
อยู่ในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับอาคารเรียนมีความแข็งแรง
และปลอดภัย ห้ อ งเรีย นมีแ สงสว่า งเพี ยงพอ มีอ ากาศ
ถ่ายเทสะดวกโปร่งสบาย และปราศจากเสียงรบกวน
5.2.3 ด้ า นธุ ร การ – การเงิ น และพั ส ดุ พบว่ า ความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ ลูกจ้าง/
รับจ้าง มีรายได้ 5,000 -10,000 บาท จึงมีความต้องการ
ให้ เก็ บ ค่า ธรรมเนี ย มการเรีย นหรื อ ค่า กิ จกรรมพิ เศษที่
เหมาะสม มีการจัดบริการรถรับ – ส่งนักเรียน เพื่อลด
รายจ่ายของครอบครัว
5.2.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองเห็นความสาคัญ
ของการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา เพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ผลงานวิ จัย ของ มณฑิ กา สุจ ริ ตกุ ล [4] ได้ ศึ กษาความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถม ศึกษาในเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ปกครองคาดหวังให้นักเรีย น
ได้ รั บ พั ฒ นาทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คมและ
สติปัญญา
5.2.5 ด้า นการมีส่ วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับ มาก ทั้งนี้เ ป็นเพราะผู้ ปกครองเห็ นว่า ศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีครูผู้ดูแลเด็กคอยอบรมเลี้ยงดู สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก ได้ สอดคล้ อ งกั บ หวน พิ น ธุ พั น ธ์ [5] ได้ เ สนอ
แนวคิดในการบริหารงานความ สัมพันธ์กับชุมชนไว้ว่า
โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด จึงมีความ
จาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โดยจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นให้ สั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของชุมชน จึงจะทาให้ผู้ปกครองเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การศึกษาของโรงเรียน
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5.3 การเปรีย บเทียบสภาพปัจจุบั นและความคาดหวั ง
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูน ย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ดังนี้
5.3.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนก
ตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า ผู้ ป กครองที่ มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองทุกคนไม่ว่าเพศชาย
หรือเพศหญิง อายุเท่าใด จบการศึกษาระดับใด และมี
สถานภาพใดก็ ต ามล้ ว นมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด
การศึก ษาปฐมวั ยในศู นย์ พัฒนาเด็ก เล็ กไม่แ ตกต่า งกั น
และพบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอาเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 ดังนี้
5.3.1.1 ผู้ปกครองที่มีอาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ปกครองที่มีอาชีพหน้าที่การงานดีมีรายได้สูงมี
ความพร้อมในด้านกาลังทรัพย์ ทาให้มีมาตรฐานสูงกว่า
มาตรฐานการด าเนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ใน
ปัจจุบัน
5.3.1.2 ผู้ ปกครองที่ มี รายได้ ต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นต่ อ
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอบางซ้ า ย
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มและ
สนั บ สนุ น จากชุ ม ชน แตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะ
ผู้ ป กครองที่ มี ร ายได้ สู ง มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น
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งบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ มีส่วนร่วมในการ
จัดประสบการณ์น้อย จัดประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบ
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานและติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต่อเนื่อง
5.3.2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะ
ผู้ปกครองทุกคนไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง อายุเท่าใด
จบการศึกษาระดั บใด และมี สถานภาพใดก็ตามล้ วนมี
ความต้ อ งการให้ บุ ต รหลานเข้ า โรงเรี ย นที่ มี ก ารจั ด
การศึกษาที่ดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาบุตรหลานให้เป็น
เยาวชนที่ดีและมีคุณภาพ และพบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ
และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนี้
5.3.2.1 ผู้ปกครองที่มี อาชี พและรายได้ ต่างกันมี ความ
คาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ ก
เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอบางซ้ า ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลั ก สู ต รแตกต่ า งกั น โดยผู้ ป กครองที่ มี อ าชี พ
เกษตรกร/ประมง เป็นผู้มีรายได้น้อย มีความคาดหวังต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากกว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพอื่น ๆ ที่มีรายได้ดีกว่า มีความต้องการ
ให้บุตรหลานของตนได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุด มีความ
พร้ อ มทั้ งด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา
เพราะไม่อยากให้บุ ตรหลานต้องมาลาบากเหมือนตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร [6] ได้
ศึ กษาสภาพการจั ดการการศึ กษาและคาดคาดหวั งของ
ผู้ ป กครองที่ มี ต่ อการจั ดการศึ กษาในระดั บก่ อ น
ประถมศึกษา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครอง
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คาดหวังในระดับมากที่สุด คือ ให้โรงเรียนมีปรัชญาในการ
จัดการศึกษาโดยให้เด็กรับการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อ
เป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาสติ ปั ญ ญา จั ด หลั ก สู ต รและ
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ มุ่ งเน้ นเตรี ยมความพร้ อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
5.3.2.2 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกันมีความคาดหวังต่อ
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุธ ยา ในด้ านธุร การ – การเงิ นและพัส ดุ
แตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วั ช ราภรณ์
พยั ค ฆ์ เ มธี [7] ได้ ศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ ป กครอง
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัยในอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัว/เดือน ต่างกันมีความ
ต้องการเกี่ยวกับลักษณะด้านการจัดการศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้มีรายได้สูง
มีความพร้อมด้านกาลังทรัพย์ที่จะสนับสนุน เพื่อให้เด็กได้
มี โ อกาสได้ มี โ อกาสพั ฒ นาตนเองตามล าดั บ ขั้ น ของ
พั ฒ น า ก า ร สู งสุ ด ต า ม ศั กย ภ า พ แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร
6.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย ควร
ส่งเสริมการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย และเป็นพื้นฐาน
สาคัญแก่เด็ก สาหรับการศึกษาในขั้นสูงและเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ปรับปรุงหลักสูตรการ
จั ด ประสบการณ์ ที่ ส่ ง เสริ ม ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี มุ่ ง เน้ น
พัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีการประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน และพัฒนา
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้ง 5 ด้าน อย่างมี
ประสิทธิภาพไปพร้อมกัน
6.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความคาดหวั ง ของ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ 5 ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนจากชุมชน โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม และให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนในชุม ชน เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และการ
สนับสนุนจากชุมชน
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ สาเร็จของการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
6.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสารวจ สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เที่ ย งตรงกั บ สภาพเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด เพื่ อ ท าการ
เปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ งและจุ ด ด้ อ ย แล้ ว น ามา
ปรับปรุงแก้ไข
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Participation of People in Disaster Prevention and Mitigation,
Case Study: Bang Sai Sub-district Municipality, Bang Sai District,
Phranakhon Si Ayutthaya Province
น้อยใจยา แก้ววงษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: nba-2512@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย : กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางซ้าย จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการมีส่วนร่วมขณะเกิด สาธารณภัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย การมีส่วนร่วม
ขณะเกิดสาธารณภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Abstract

This research aimed to 1) study participation levels of people in disaster prevention and
mitigation: case study of Bang Sai Sub-district Municipality in Bang Sai district, Phranakhon Si
Ayutthaya province, and 2) compare personal factors of people participating in disaster prevention
and mitigation: case study of Bang Sai Sub-district Municipality in Bang Sai district, Phranakhon Si
Ayutthaya province. The samples were 380 people living in the area of Bang Sai Sub-district
Municipality. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and LSD by setting the significant level of .05.
The results indicated that: 1) As a whole, the participation of people in disaster prevention and
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mitigation was at a moderate level. When each aspect was considered, it was found that preparation
before disaster and participation during disaster were at a moderate level. The rehabilitation after
disaster was at a high level. 2) The differences of genders, education backgrounds, jobs and incomes
of people affected the participation in disaster prevention and mitigation at different significance
level of .05 as follows : preparation before disaster, participation during disaster and rehabilitation
after disaster.
Keywords: participation, disaster prevention and mitigation

1. บทนา

ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่ า ภั ย พิ บั ติ ทั่ ว ไปที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ได้สร้าง
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุก
ภาค และมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการ
เตรียมพร้อมเพี่อจะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเร่ง
เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ขึ้ น และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้
หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถป้องกันและ
ช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งช่วยเหลือ ชุมชนข้างเคียงได้จะ
ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี
ภัยที่เกิดจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว
อาคารถล่ ม ตลอดจนภั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะเกิ ด จาก
ธรรมชาติห รือมีผู้ทาให้เกิดขึ้น ล้ วนเป็นภัย ที่ก่อให้เกิ ด
อันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชนโดยส่วนรวม
จัดเป็นสาธารณภัยที่รัฐจะต้องดาเนินการหาวิธีป้องกัน
และระงับ เหตุที ่เ กิด ขึ ้น โดยเร็ว พร้อ มทั ้ง ให้ค วาม
ช่วยเหลือ ประชาชนโดยเร่งด่ว น ตลอดจนรักษาความ
สงบเรีย บร้อ ยเพื ่อ ให้ส ถานการณ์เ ข้า สู ่ส ภาวะปกติ
โดยเร็ว ซึ ่ง รวมถึงการฟื ้น ฟูส ภาพแวดล้อ มชีวิต ความ
เป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน จึงได้มีการนา
แนวคิดในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชน
และประชาชนเป็นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980
(พ.ศ. 2532- 2533) มีหลักการมุ่งเน้นการบรรเทา การ
ลดการเสี่ยงภัยและความล่อแหลม สาหรับการปฏิบัติใน

การลดภั ย พิ บั ติ ม าใช้ ใ นการด าเนิ น การป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยโดยมีสาระดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เป็นอันดับแรก
2. รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนเองและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยงภัย
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่
ประชาชน
4. ลดปัจจัยความเสี่ยง
5. สร้างเสริมความเตรียมพร้อมในการตอบโต้ภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับในด้านการพัฒนา และ
การซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยต่าง ๆ คือการมีส่วนร่วมของประชาชน
เนื่องจากชุมชนเป็นด่านแรกที่จะต้องเผชิญกับผลกระทบ
ของภัยพิบัติ
เนื่ อ งจากจ านวนบุ ค ลากรของเทศบาลมี ไ ม่ เ พี ย ง
พอที่จะบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงเกิดแนวคิดใน
การให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย การเข้ามาร่วมวางแผน ร่วมตรวจ
สอบการทางาน ร่วมตัดสินใจ การเข้ามาร่วมคิดร่วมทา
ของประชาชนเช่นนี้ จะทาให้ลดภาระของทางราชการ
และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนตาบลบางซ้าย
เป็นฐานว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการภัยพิบัติมากน้อยเพียงไร เพื่อนาผลงาน
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การวิจัยไปใช้ในการกาหนดแนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน และชุมชนอื่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อ ศึก ษาระดับ การมีส่ว นร่ว มของประชาชนใน
การป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศ ึก ษา
เทศบาลต าบลบางซ้า ย อ าเภอบางซ้า ย จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย : กรณี ศึ ก ษา
เทศบาลต าบลบางซ้ า ย อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรได้ แ ก่ ประชาชนที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ เ ขต
เทศบาลตาบลบางซ้าย จานวน 5,284 คน กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยคานวณหาโดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ
ยามาเน่ (Yamane) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 % และ
ก าหนดความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ .05 ได้ เ ท่ า กั บ
380 คน

เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ แบบ สอบถามเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย : กรณีศึกษา เทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบ ด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย จานวน 30 ข้อ
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (Try
Out) กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางซ้าย จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองทุกฉบับมา
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
(Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค (Cornbach
Alpha Coefficient) ได้ค่า .9268 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มีความเชื่อมั่น
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ความถี่
(Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าที
(t-test), ค่าเอฟ (F-test) และค่าแอลเอสดี (LSD)

4. ผลการวิจัย

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ชาย 20 คน
ร้อยละ 54.5

60
40
20
0

21-30 ปี
109 คน
ร้อยละ 28.

ประถมศึกษา
142 คน
ร้อยละ 3 .4

รับจ้าง
121 คน
ร้อยละ 31.8

ต่ากว่า 10 000 บาท
19 คน
ร้อยละ 51.8
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วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง และ
มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10 000 บาท

4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดั บการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น และบรรเทาสา
ธารณภัย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
X
1. การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย
2. ขณะเกิดสาธารณภัย
3. การฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
รวม

3.09
3.34
3.36
3.26

จากตารางที่ 1 การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : เทศบาล
ตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับการ
มีส่วนร่วม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

S .D.

0.46
0.60
0.52
0.34

4.3 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมการก่อนเกิด
การฟื้นฟูหลังเกิด
ขณะเกิดสาธารณภัย
ปัจจัยส่วน
สาธารณภัย
สาธารณภัย
บุคคล
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
เพศ





อายุ











ระดับ
การศึกษา





อาชีพ







รายได้







จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน
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5. อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึ กษา : เทศบาล
ต า บ ล บ า ง ซ ้า ย อ า เ ภ อ บ า ง ซ ้า ย จ ัง ห ว ัด
พระนครศรีอ ยุธ ยา ในครั้ง นี้ส ามารถนามาอภิป ราย
ผลได้ ดังนี้
5.1 การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการป้อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมมีค ่า เฉลี ่ย อยู ่ใ น
ระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์
และการเข้า ถึง ประชาชนอาจยัง ไม่ม ากพอ ควรให้มี
การอธิบ ายและเข้า ถึง ประชาชนในเขตพื้น ที่ใ ห้ม าก
ยิ ่ง ขึ ้น เพื ่อ ให้ป ระชาชนมีส ่ว นร่ว มและเข้า ใจถึง
แนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มาก
ยิ่งขึ้น
5.1.1 การเตรียมตัวก่อนเกิด สาธารณภัย อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง เพราะประชาชนส่ว นใหญ่ไ ม่ท ราบขั้น ตอน
ในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เนื่อ งจากเทศบาลตาบลบาง
ซ้า ยไม่มีก ารอบรม การเตรีย มความพร้อ ม การซ้อ ม
แผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอดคล้อง
กับ วิท ยา บุญ ยะเวชชีว ิน [1] ได้ท าการศึก ษาวิจ ัย
เรื่อ ง การมีส่ว นร่ว มทางการเมือ งของประชาชนต่อ
การปกครองท้อ งถิ ่น ศึก ษาเฉพาะกรณี เทศบาล
ตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่ า
ระดับ การมีส่ว นร่ว มทางการเมือ งของประชาชนต่อ
การปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในเขตเทศบาลตาบลบางปู
อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า
การมี ส่วนร่วมในการประชุมร่วมกันระหว่างประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อวางแผนป้อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย อยู ่ใ นระดับ น้อ ย เพราะส่ว นราชการ
จัดการประชุมร่วมกันกับประชาชนในการวางแผนเพื่อ
เตรีย มการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการ
ซ้อ มแผนในการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย น้อ ย
ทาให้ป ระชาชนส่ว นใหญ่ไ ม่เ ข้า ใจเกี่ย วกับ แผนและ
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ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ในการเตรี ย มตั ว ก่ อ นเกิ ด
สาธารณภั ย
5.1.2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะเมื่อ เกิด สาธารณภัย ประชาชนส่ว น
ใหญ่ต้อ งเร่ง เก็บ ทรัพ ย์สิน ของตนเองก่อ นที่จ ะได้รับ
ความเสียหายจึงไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก ในขณะ
เกิด สาธารณภัย อีก ทั ้ง เทศบาลต าบลบางซ้า ย มี
ข้อ จากัด ด้า นงบประมาณเพื่อ จัด ซื้อ วัส ดุอุป กรณ์ เช่น
เรือท้องแบน หรือรถยนต์ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อช่วยเหลือประชาชน สอดคล้องกับ มาลี เบญจมโน
[2] ได้ท าการศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง การมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการดาเนิน งานขององค์ก รปกครองส่ว น
ต าบล ห้ว ยกะปิ อ าเภ อเมือ ง จัง หวัด ชลบุร ี ผ ล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดาเนิน งานขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล อยู่ใ น
ระดับ ปานกลาง หากพิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า การ
ได้รับ การดูแ ลทรัพ ย์สิน และรัก ษาความปลอดภัย ที่ดี
เมื่อ ประสบภัย มีค่า คะแนนน้อ ย เพราะส่ว นราชการ
เข้า มาช่ว ยเหลือ ในการขนย้า ยทรัพ ย์ส ิน และดูแ ล
ทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัย ช้า ไม่ทัน เวลาทา
ให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับ ความเสีย หาย เพราะ
ส่ว นราชการมีกาลัง วัส ดุ อุป กรณ์ ยานพาหนะและ
กาลังอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้อ ย
ไม่เ พีย งพอที่จ ะช่ว ยเหลือ ดูแ ลและขนย้า ยทรัพ ย์สิน
ของผู้ป ระสบภัย ไปยัง ที ่ป ลอดภัย ได้ท ัน เวลา ท าให้
ทรัพ ย์สิน ของผู้ป ระสบภัย ได้รับ ความเสีย หายและไม่
ปลอดภัย
5.2 การฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับปานกลาง
เพราะประชาชนเห็น ว่า เป็น หน้า ที่ข องส่ว นราชการที่
ต้อ งเข้า มาท าการฟื ้น ฟูแ ละซ่อ มแซม ประชาชนจึง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
มากนัก ไม่ส อดคล้อ งกับ ขวัญ ชัย วงศ์นิติก ร [3] ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจั ยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านจัดสรร
ชานเมือ ง พบว่า ผู้ที่อ ยู่อ าศัย ในเขตหมู่บ้า นจัด สรร
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ชานเมือ งมีส่ว นร่ว มพัฒ นาชุม ชนของตนเองในด้า น
บารุงรัก ษา และติด ตามผลการพัฒ นาชุม ชนมากที่สุด
หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่ว นร่ว มกับ ทาง
ราชการในการจัด พื้น ที่ห ลบภัย และที่พัก ชั่ว คราว มี
ระดับ การมีส่ว นร่ว มน้อ ย เพราะส่ว นราชการจัด หา
สถานที่หลบภัย ที่พักชั่วคราวไว้ไ ม่เ พีย งพอกับ จานวน
ประชาชนที่ประสบภัย ส่วนหนึ่งประชาชนไม่ทราบว่า
มีสถานที่ห ลบภัย หรือ ที่พัก ชั่ว คราว ที่ส่ว นราชการจัด
ไ ว้ใ ห้อ ยู ่ที ่ใ ด บ้า ง เ พร า ะ ส่ว นร า ชกา ร ข า ด กา ร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.3 การเปรีย บเทีย บระดับ การมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
จาแนกตามปัจ จัย ส่ว นบุค คล โดยผู้วิจัย อภิป รายผล
จากข้อค้นพบ ดังนี้
5.3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จาแนกตามเพศ พบว่าประชาชน
ที่มีเ พศต่า งกัน มีส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย แตกต่า งกัน โดยเพศหญิง มีค่า เฉลี่ย สูง
กว่า เพศชาย ทั้งนี้เป็นเพราะผู้หญิงมีความรับ ผิด ชอบ
มีความรอบคอบ มีความประนีประนอม มีความอดทน
เข้ม แข็ง มีค วามละเอีย ดอ่อ นทางด้า นจิต ใจ มากกว่า
ผู้ชาย มีค วามฉลาดทางอารมณ์ส ามารถใช้ทัก ษะทาง
สังคมและเข้า สังคมได้ดีก ว่า ผู้ชาย อีก ทั้งนโยบายของ
รัฐ บาลที่ไ ด้จัด ตั้ง กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี เพื่อ การ
พัฒ นาศัก ยภาพสตรี และเครือ ข่า ยสตรี การสร้า ง
ภาวะผู้นาและการคุ้ม ครองและพิทัก ษ์สิท ธิส ตรีจึงทา
ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท มีหน้าที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมพัฒนาในชุมชน สอดคล้องกับ สมบัติ ทัพ ธานี [4]
ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัด ทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห าร
ส่ว นตาบล ในเขตอาเภอหนองหาน จัง หวัด อุด รธานี
ผลการศึกษาพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีส่ว นร่ว มใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน โดยเพศชาย
ม ีค ่า เ ฉ ลี ่ย ส ูง ก ว ่า เ พ ศ ห ญ ิง ทั ้ง นี ้เ พ ร า ะ ว ่า
ขนบธรรมเนีย มประเพณี วัฒ นธรรม และค่า นิย มที่
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เปิด โอกาสยอมรับ ให้เ พศชายเป็น ผู้นาและมีบ ทบาท
หน้าที่ทางสังคมมากกว่า
5.3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามระดับ การศึก ษา
พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ไม่แ ตกต่า งกัน แต่มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย แตกต่างกัน โดย
พบว่า ผู้ที่มีร ะดับ การศึก ษาประถมศึก ษา มีส่ว นร่ว ม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าระดับ
ต่าง ๆ ทุกระดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่า จะทางานภายในท้องถิ่นของตนจึงมีเวลา
ในการเตรียมตัวและมีความพร้อมมากกว่าประชาชนที่
มีระดับการศึกษาสูง สอดคล้องกับอนุชัย บูรณประเสริฐกุล
[5] ได้ท าการศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง การมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการดูแ ลและบารุงรัก ษาทางหลวงชนบท
ของก ร ม โ ย ธา ก า ร ข องจัง ห วัด กา ฬ สิน ธุ ์ พบ ว่า
ประชาชนในเขตพื้น ที่จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ที่มีเ พศ อายุ
ระดับ การศึก ษาและอาชีพ ต่า งกัน มีร ะดับ การมีส่ว น
ร่ว มไม่แ ตกต่า งกัน เพราะประชาชนในเขตพื ้น ที ่มี
เป้า หมายหรือ มีวัต ถุป ระสงค์เ ดีย ว ด้ว ยความร่ว มมือ
ร่วมใจ เสียสละแรงกาย สละทรัพย์
5.3.3 การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามอาชีพ พบว่า
ประชาชนที่มีอ าชีพ ต่า งกัน มีส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แตกต่า งกัน โดยพบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
ส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
กลุ ่ม อาชีพ ดัง กล่า ว มีค วาม เข้า ใจและคุ ้น เคยกับ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์ น้อยนคร
[6] ได้ทาการ วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒ นาท้อ งถิ ่น ของเทศบาลตาบล ในจัง หวัด
อุต รดิต ถ์ พบว่า ประชาชนที่มีอ าชีพ ต่า งกัน มีส่ว นร่ว ม
ในการพัฒ นาท้อ งถิ ่น ของเทศบาลต าบลในจัง หวัด
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อุต รดิต ถ์ แตกต่า งกัน เพราะในแต่ล ะอาชีพ มีค วาม
ถนัดและความชานาญต่างกันจึงมีผลให้การเข้าร่ว มใน
การพัฒนาแตกต่างกัน
5.3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บ ร ร เ ทา ส า ธา ร ณ ภัย จ า แ นกต า ม ร า ย ไ ด้พ บ ว่า
ประชาชนที่มีร ายได้ต่า งกัน มีส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แตกต่า งกัน โดยพบว่า
ประชาชนที่มีต่ากว่า 10,000 บาท มีส่ว นร่ว มในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้ม ากกว่า 10,000 บาท ทั ้ง นี ้อ าจเป็น เพราะ
ประชาชนที่มีร ายได้น้อ ย เล็ง เห็น ความสาคัญ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้ม ากจึง พร้อ มที่จ ะสละเวลามาร่ว มในกิจ กรรม
ต่า ง ๆ ซึ่งสอดคล้อ งกับ สมศัก ดิ์ น้อ ยนคร [6] ได้ทา
การวิจ ัย เรื ่อ ง การมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการ
พัฒ นาท้อ งถิ่น ของเทศบาลตาบล ในจัง หวัด อุต รดิต ถ์
พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมใน
การพัฒ นาท้อ งถิ ่น ของเทศบาลต าบล ในจัง หวัด
อุตรดิตถ์ แตกต่า งกัน เพราะประชาชนที่มีฐ านะทาง
เศรษฐกิจดี มีความพร้อมและต้องการเสียสละเวลาใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร
6.1.1 เทศบาลต าบลบางซ้า ยควรให้ความรู้เ กี่ยวกั บ
ขั้ น ตอนในการเตรี ย มตั ว ก่ อ นเกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับบุคลหรือครอบครัวอย่างถูกต้อง
6.1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ยานพาหนะ ในการป้องกันสาธารณภัย และมีการซ้อม
แผนการป้อนกันฯ ให้ประประชาชนเกิดความคุ้นชินกับ
เครื่องมือต่าง ๆ
6.1.3 ส่ ง เสริ ม (เพศชาย) ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ป้องกันฯ มากขึ้น เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ตาบล
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6.1.4 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและรายได้ให้เข้า
มามีส่วนร่วมฯ โดยเสริมแรงจูงใจทางบวก การให้รางวัล
หรือผลตอบแทนในสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องการ เช่น การ
กล่าวคาขอบคุณ การให้คาชื่นชม เป็นต้น
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการป้องกัน
และแก้ไขสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบางซ้าย
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การศึกษาสภาพและความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 2) ศึกษาความ
คาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็น ของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ 3) เปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนกับความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนเอกชน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 253 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ทั้ ง 4 ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ ด้ า นการอบรมสั่ ง สอน รองลงมา ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมของโรงเรี ย น ด้ า นการจั ด
สภาพแวดล้อม และด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน รองลงมา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการอบรมสั่งสอน และ 3) สภาพการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนกับความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครูในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนสูงกว่าสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
คาสาคัญ: ความคาดหวัง, การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม,โรงเรียนเอกชน
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Abstract

This research aimed to 1) study opinions of teachers towards state of morality and ethics
promotion for students in private schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational
Service Area Office 2; 2) examine opinions of teachers towards expectation of morality and ethics
promotion for students in private schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational
Service Area Office 2 and 3) compare state and expectation of morality and ethics promotion for
students in private schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2.
The samples were 253 teachers of private schools. The instrument was a questionnaire. The data
were analyzed by mean, standard deviation and t-test. The findings revealed that : 1) as a whole, the
opinions of teachers towards state of morality and ethics promotion for students were at a high level
by ranking from the highest to the lowest as follows: instructing, organizing school activities,
environmental management, and learning management; 2) as a whole, the opinions of teachers
towards expectation of morality and ethics promotion for students were at a high level by ranking
from the highest to the lowest as follows: organizing school activities, environmental management,
learning management, and instructing; and 3) as a whole, the opinions of teachers towards state and
expectation of morality and ethics promotion for students were different at the significant level of
.05. The expectation of morality and ethics promotion was higher than state of morality and ethics
promotion.
Keywords: Expectation, Morality and Ethics ,Private Schools

1. บทนา

สาระของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยพุทธศักราช
2550 ได้เ น้น ย้ านโยบาย ด้า นการศึก ษาเพื ่อ พัฒ นา
คุณ ธรรมจริย ธรรมไว้อ ย่า งชัด เจน โดยก าหนดสาระ
เกี่ย วกับ การศึก ษาไว้ใ นมาตรา 43 ที ่ว่า บุค คลย่อ มมี
สิทธิเสมอกัน ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 12 ปี ที่รัฐ จะต้องจัด ให้อ ย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย และในมาตรา 81 กล่าวว่า รัฐ
ควรจัด การศึก ษาอบรมให้เ กิด ความรู ้ คู ่ค ุณ ธรรม
นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9 (พ.ศ. 2545-2559) ข้อ 1 ระบุไว้ว่าจะต้องพัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการ
พั ฒ นา ซึ่ งมี แ นวนโยบายเพื่ อ การด าเนิ น การ คื อ การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ที่

พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดีและมี
ความสุขตลอดจนส่งเสริมให้ครูทุก คนได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่จะดารงชีวิต
และประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง และเป็นพลังสร้างสรรค์ การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
ตาม มาตรา 6 ที่บัญญั ติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อ ง
เป็ น ไป เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง
ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม มี
จริ ย ธรรมและวั ฒนธรรมในการดารงชี วิ ต สามารถอยู่
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ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ดั ง นั้ น การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจึงเป็นส่วนสาคัญอย่ างยิ่งที่
ทาให้มีแนวทาง ในการพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน [1]
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศ เจตนารมณ์ ใ ห้
ปี พ.ศ. 2549 เป็ นปี แ ห่งการปฏิรู ป การเรี ย นการสอน
เพื่อเด็ กและเยาวชนจะมีความสามารถ มีทักษะและมี
คุณ ธรรมจริย ธรรมที ่เ ป็น รูป ธรรม
น าไปสู ่ก าร
เปลี่ ย นแปลง โดยมี ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผู้คอยดูแลติดตาม การ
จัด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก ด้ า น รวมทั้ งด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน คือ ผู้เรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ได้ แ ก่ ความมี วิ นั ย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความ
เมตตากรุณ า ความเอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่และความประหยั ด
โรงเรียนจะต้องปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียน โดยจัดให้ผู้เรียน
ได้รับ การพั ฒนาคุ ณธรรม จริยธรรม ในรูป แบบต่ าง ๆ
ที ่ห ลากหลายและอย่า งต่อ เนื ่อ ง เพื ่อ ไม่ใ ห้ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การยั่วยุของสภาพแวดล้อม ชักจูง
ให้ เ ด็ ก มี พ ฤติ ก รรมนอกรี ต นอกรอยและขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในที่สุด [2]
ในการบริหารโรงเรียนเอกชน ให้มีคุณภาพนั้นมีปัจจัย
สาคัญหลายอย่าง แต่ที่สาคัญที่สุดคือตัวผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนเอง ซึ่งต้องทาหน้าที่บริหาร และเป็นผู้นาในการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ผู้นาจะประสบความสาเร็จในการนา
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมที่แสดงออก และพฤติกรรมของผู้นาเป็ น
ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า งบรรยากาศการท างานของ
บุคลากรในสถานศึกษาจะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่จะให้คุณให้โทษ แก่นักเรียน
ได้ ดังนั้ น พฤติก รรมด้า นคุณธรรม และจริยธรรม หรื อ
หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ย่ อ มมี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานในอันที่จะส่งเสริมงานให้บรรลุความมุ่งหมาย
เป็นอย่างดี [3] บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน บ่มเพาะเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เพราะผู้บริหารมี
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บทบาทหลั ก 3 ประการ คื อ ประการแรกบทบาทเชิ ง
สัมพัน ธ์บุค คล ซึ่งท าให้ ผู้บริห าร มีลัก ษณะเป็น “ศูน ย์
รวมอานาจ” ภายในสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมการออก
คาสั่งงานต่าง ๆ จะกระจายออกไปทั่วองค์กร ประการที่
สองบทบาทเชิงสารสนเทศ หมายถึงมีข้อมูลสารสนเทศ
ต่า ง ๆ ครบถ้ว น สามารถน าไปใช้ป ระมวลข่ า วสาร
นาไปใช้ให้เป็นประประโยชน์ได้ทันทีและประการที่สาม
บทบาท การตัดสินใจ คือผู้บริหารต้องเลือกทางที่ดีที่สุด
ในการดาเนินการงาน [4]
โรงเรี ย นเอกชน ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 2 เป็น สถาบัน ที่
สาคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเอกชนพยายามปรับกระบวน
ทั ศ น์ ก ารบริ ห ารจั ด การให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผลที่เกิดกับผู้เรียน ใน
ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมนั้ น โรงเรี ย น
เอกชนส่วนใหญ่ยังดาเนินงานได้ไม่บรรลุตามเป้ าหมาย
เพราะโรงเรียนเอกชนจัดสภาพการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริ ม คุณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย น ตามแนวทางการ
ดาเนิ นงานได้ อ ย่า งไม่ค รบถ้ วนการจั ดการเรีย นรู้ ขาด
การบูรณาการสาระความรู้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขาดการสร้าง
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ บ้ า น วั ด โรงเรี ย น
ที่เข้มแข็ง และขาดการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การติดตามการรายงาน การประเมินผลที่เ ป็นปัจจุบั น
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนขาดการเปิดโอกาสให้
ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม การจั ด สภาพแวดล้ อ มไม่
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ด้านศาสนา การอบรมสั่งสอน
ขาดการอบรมสั่งสอนด้ านคุณ ธรรมจริ ยธรรมนั กเรีย น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึง
การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนทั้งสิ้น แต่ก็มีบาง
โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการจนประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้
เกิ ด กั บ นั ก เรี ย นจนได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น โรงเรี ย น
คุณธรรมชั้นนาซึ่งการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมและ
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จริยธรรมจะประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมายเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความพร้อมของ
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนชุมชน ความพร้อมด้าน
การบริหารจัดการ สถานที่ งบประมาณ และที่สาคัญ คือ
เทคนิ ค กระบวนการบริห ารที่ ผู้บ ริ ห ารน ามาใช้ บ ริ ห าร
จัดการภายในโรงเรียน [5] โรงเรียนเอกชน ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2 ได้ดาเนิน การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
นักเรียน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ
4) ด้านการอบรมสั่งสอน
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาสภาพและความ
คาดหวังการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ว่ า มี ส ภาพการปฏิ บั ติ เ ป็ น อย่ า งไร ความคาดหวั ง
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 2
ว่ามีการปฏิบัติเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบสภาพการ
ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นกั บ ความ
คาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ใน
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชน ในส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
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2.3 เพื่ อ เปรี ย บเที ยบสภาพการส่ งเสริ ม คุณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น กั บ ความคาดหวั งการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ครู โ รงเรี ย นเอกชน ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

3. สมมติฐานของการวิจัย
สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
กับความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นั ก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของครู โ รงเรี ย นเอกชน ใน
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จานวน 689 คน จากสถานศึกษา 16 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2 จานวน 253 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
การคานวณ จากสูตรของยามาเน่
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 เกี่ย วกับ สภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม
ลัก ษณะเป็น แบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้ว ย 5
ข้อ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ตาแหน่ง และ
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 เกี่ย วกับ สภาพและความคาดหวัง การ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียนมีลักษณะ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเ คราะห์ข้อ มูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที
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ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ในภาพรวม

5. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
5.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรีย น
ตารางที่ 1
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียน
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
4. ด้านการอบรมสั่งสอน
รวมเฉลี่ย

ระดับปฏิบัติ

X

S.D.

ความหมาย

3.62
3.69
3.65
3.91
3.71

0.90
0.88
0.87
0.82
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ความคาดหวั งการส่งเสริ มคุ ณธรรมและจริยธรรมของ
นั ก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของครู โ รงเรี ย นเอกชน ใน
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวม

จากตารางที่ 1 สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนั ก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของครู ภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลาคับ คือด้านการอบรมสั่งสอน รองลงมา
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมของโรงเรี ย น ด้ านการจั ด
สภาพแวดล้อม และด้านการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 2
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียน
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
4. ด้านการอบรมสั่งสอน
รวมเฉลี่ย
จากตารางที่ 2 ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงตามลาดับ คือ ด้านการจัดกิจกรรมของ

X
4.31
4.34
4.33
4.30
4.32

ระดับความคาดหวัง
S.D.
0.69
0.71
0.70
0.68
0.69

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

โรงเรี ย น รองลงมา ด้ า นการจั ด สภา พแวดล้ อ ม
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการอบรมสั่งสอน
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5.3 การเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นกั บ ความคาดหวั ง การส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ตารางที่ 3
การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน

1. ด้านการจัดการเรียนรู้

ครู โ รงเรี ย นเอกชน ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวม

สภาพการส่งเสริม
ความคาดหวังการส่งเสริม
คุณธรรมและ
คุณธรรมและจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักเรียน
นักเรียน
S.D.
S.D.
X
X
3.62
0.90
4.31
0.69

t-test

Sig.

12.89

0.00

2. ด้านการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน

3.69

0.88

4.34

0.71

14.99

0.00

3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
4. ด้านการอบรม สั่งสอน

3.65
3.91

0.87
0.82

4.33
4.30

0.70
0.68

13.14
13.49

0.00
0.00

รวมเฉลี่ย

3.71

0.86

4.32

0.69

14.62

0.00

จากตารางที่ 3 สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนกับความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ
นักเรียนสูงกว่าสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียน

6. อภิปรายผล
6.1 สภาพการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
นักเรียนตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก
คือ ด้านการอบรมสั่งสอน รองลงมา ด้านการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการ
จั ด การเรี ย นรู้ ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะสภาพการส่ งเสริ ม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ครู พบว่า โรงเรียนมีการจัดอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ควบคุมดูแล

ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี เ ป็ น แหล่ ง
เรีย นรู้ที่ เป็น แบบอย่า งของการศึ กษาศาสนธรรม และ
จัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของสุทิศ จันทรบุตร
[6] ได้ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียน
มัธยมศึก ษา พบว่า กิจ กรรมแทรกแซงที่ป ระกอบด้ว ย
การอบรมให้ความรู้ การประชุมผู้ปกครอง การเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม การให้เพื่อ นเตือนเพื่อน การเยี่ย ม
ครอบครั ว และพบปะผู้ ป กครอง เป็ น วิ ธี ก ารที่ ท าให้
เยาวชนมีเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมในขั้นสูงขึ้น
6.2 ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนั ก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของครู ภาพรวมอยู่ ใ น
ระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็น รายด้ า นทั้ ง 4 ด้ า นอยู่ ใ น
ระดั บ มาก คื อ ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมของโรงเรี ย น
รองลงมา ด้ านการจั ดสภาพแวดล้อ ม ด้า นการจัด การ
เรียนรู้และด้านการอบรมสั่งสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ความคาดหวั งการส่งเสริ มคุ ณธรรมและจริยธรรมของ

ARU Research Journal, Vol.2, No.2, May 2015

นั ก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของครู พบว่ า โรงเรี ย น
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ดูแล
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี โรงเรียนมีแผน
และโครงการที่ ส นั บ สนุ น ให้ มี ศ าสนบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในศาสนธรรมมาเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ
นักเรียน สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรในโรงเรียนเพื่อ
อบรม สั่ ง สอนและพั ฒ นานั ก เรี ย นด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรม และโรงเรี ย นใช้ วิธี ก ารอบรมสั่ งสอนโดยน า
หลักธรรมมาช่วยในการตัดสินความผิดของนักเรียนด้วย
ความเป็นธรรม โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้รั บการ
อบรม สั่งสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรมในโอกาสต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกิจ จันทบาล [7] ได้ศึกษาการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนคู ณศรี วิทยบั ลลังก์ ผลการวิจัย พบว่ า
แนวทางกา รพั ฒ นาด้ วย กิ จ กร ร มพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัด
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ การปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เ ป็ น แหล่ ง
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยการสอนโดยตรง
และการบูรณาการ และใช้วิธีการนาครูพระมาอบรมสั่ง
สอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
6.3 สภาพการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
นั ก เรี ย นกั บ ความคาดหวั ง การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู แตกต่าง
กัน อย่า งมีนั ย สาคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 เป็ น ไปตาม
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ งไว้ เพราะว่ า ความคาดหวั ง
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน สูงกว่า
สภาพการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรีย น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง ของ บาร์ ไ ตย
(Bartai) อ้างถึงใน พิไลวรรณ จันทรสุกรี [8] ได้กล่าวถึง
ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง ที่ มั ก พบว่ า บุ ค คลมั ก จะมี ค วาม
คาดหวั ง กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ สู ง กว่ า ความเป็ น อยู่ ทั้ ง นี้ เ ป็ น
เพราะมีความคาดหวังในความพยายามต่ อการกระท า
และผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าต่อคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัล
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระความรู้
ในด้ า นการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในทุ ก กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมนิทรรศการหรือจัดป้ายนิเทศ
แสดงผลงาน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
7.1.2 โรงเรี ย นควรจั ด กิ จ กรรมนั่ ง สมาธิ อ บรมธรรมะ
5 นาที ทุ ก วั น และจั ด การควบคุ ม ดู แ ล ปรั บ ปรุ ง
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และอบรมสั่งสอน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในช่วงกิจกรรมตอนเช้าและช่วงพั ก
กลางวันของนักเรียน
7.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนควรจัดอบรม ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน ให้ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้แก่ครู
ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
7.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการโรงเรียน เกี่ยวกับ
การดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
7.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรให้มี
สาระในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ศาสนาและหลั ก ธรรม การจั ด
กิ จ กรรมเสริ ม เนื้ อ หาสาระตามหลั ก สู ต ร เพื่ อ ส่ งเสริ ม
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของครู
โรงเรี ย นเอกชน ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
7.2.3 ควรมี ก ารวิ จั ย เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ
สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ในด้านพุทธศาสนา
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7.2.4 ควรมี ก ารวิ จัย เรื่อ งการสอดแทรกคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมควบคู่ กั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี ผ ลต่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ใน
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองผักไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ2) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจ จัยส่วน
บุ ค คล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตเทศบาลเมื อ งผั ก ไห่ ต าบลผั ก ไห่ อ าเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล
เมืองผักไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ด้านสาธารณสุข ด้านบริการและด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลางและ
2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันไม่แตกต่างกันและ
ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน

Abstract

The objectives of this research were to 1) study state and expectation of people towards
administration of Pakhai Town Municipality, Tambon Pakhai, Amphur Pakhai, Phranakhon Si Ayutthaya
province, and 2) compare state and expectation classified by personal factors of people towards
administration of Pakhai Town Municipality, Tambon Pakhai, Amphur Pakhai, Phranakhon Si Ayutthaya
province. The samples were 380 people who had the right to vote in the area of Pakhai Town
Municipality, Tambon Pakhai, Amphur Pakhai, Phranakhon Si Ayutthaya province. The research tool
was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,
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t-test, F-test and LSD by setting the significant level of .05. The findings showed that : 1) As a whole,
the state and expectation of people towards administration of Pakhai Town Municipality, Tambon
Pakhai, Amphur Pakhai, Phranakhon Si Ayutthaya province was at a moderate level. When each
aspect was considered, it was found that the basic structure was at a high level. The public health,
services and economy were at the moderate level. 2) The opinions towards state of people who had
various genders, ages, jobs and education backgrounds were not different. The expectation towards
the administration of Pakhai Town Municipality, Tambon Pakhai, Amphur Pakhai, Phranakhon Si
Ayutthaya province was not different. The results showed that: 1) As a whole, the levels of
officials’ opinions towards good governance were at a high level. When each aspect was classified, it
was found that the administration for achievement of government task. 2) The differences of age,
education background and position affected the good governance at the different levels.
Keywords: A Study of State and Expectation of People towards Administration

1. บทนา

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น การบริ ห ารราชการ
แผ่ น ดิ น ของรั ฐ โดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ภารกิจ และอานาจหน้ าที่ต ามพระราชบัญ ญัติ เทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 53 และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดอ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบการบริ ก าร
สาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น
เทศบาลเมืองผักไห่ ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
เทศบาลต าบลเป็ น เทศบาลเมื อ งเมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม
2555 ท าให้ มี ป ริ ม าณงานเพิ่ ม ขึ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และ ความคาดหวั ง ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่
ว่ า ในสภาพปั จ จุ บั น มี ก ารบริ ห ารเป็ น อย่ า งไรและ
ประชาชนมีค วามต้ องการให้มี การบริหารในทิศ ทางใด
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ เพื่อนา
ผลการวิจัยที่ไ ด้รับไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พั ฒ นาการบริ ห ารงานให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการของประชาชนได้ ท าการวิ จั ย 4 ด้ า นคื อ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขและ
ด้านบริการ

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และความคาดหวั ง ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่
ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวั ง
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองผักไห่ ตาบลผักไห่
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 8,012
คน ในการวิจัยได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 380 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ใช้แบบสอบถามและการตรวจสอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการแปล
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ความหมาย 5 ระดับ การหาความเชื่อมั่นของเครื่อง มือ
(Reliability) น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ลาดชะโด อ าเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จ านวน 30 คน เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยน า
แบบสอบถามที่ได้ รับคืนจากการทดลองทุกฉบับมาหาค่า
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) วิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตามวิธีของครอนบาค ได้ค่า .90
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่น
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ ค วามถี่ (Frequency) ,ร้ อ ยละ (Percentage) ,
ค่าเฉลี่ย (Mean) ,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stadard
Deviation) , ค่า t-test และค่า F-test
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4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย มี อ ายุ
ระหว่ า ง 41-60 ปี ประกอบอาชี พ รั บ จ้ า งและมี ร ะดั บ
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
4.2 สภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองผักไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า น
สาธารณสุขและด้านบริการตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อ
การบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งผั ก ไห่ ต าบลผั ก ไห่
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม

ตารางที่ 1
ระดับความคิดเห็น

การบริหารงาน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านสาธารณสุข
4. ด้านบริการ
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ
ความคิดเห็นเป็นรายด้ านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข ด้านบริการ
ส่วนด้านที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านเศรษฐกิจ
4.3 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อ
การบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งผั ก ไห่ ต าบลผั ก ไห่
อ าเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

x

S .D.

3.43
2.67
3.27
3.04
3.11

0.85
0.98
0.79
0.89
0.69

แปลความ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ประชาชนที่ มี เ พศ อายุ แตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาล
เ มื องผั กไ ห่ ต า บ ล ผั กไ ห่ อ า เ ภ อผั กไ ห่ จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสาธารณสุขและด้านบริการ ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แตกต่างกัน
4.4 การเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารเทศบาลเมืองผักไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ประชาชนที่ มี เ พศ อายุ อาชี พ และระดั บ การศึ ก ษา
แตกต่ า งกั น มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ การบริ ห ารงานของ
เทศบาลเมือ งผั กไห่ ต าบลผัก ไห่ อ าเภอผั กไห่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสาธารณสุขและด้านบริการ ไม่แตกต่างกัน

5. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่
ต าบลผั ก ไห่ อ าเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จานวน 4 ด้าน รายละเอียดดังนี้
5.1 สภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองผักไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
ด้ า นสาธารณสุ ข และด้ า นบริ ก าร พบว่ า ระดั บ ความ
คิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของโยธิน ไชยโยศิลป์ [1] ได้ศึกษาการด้าน
การซ่อมบารุงทางหลวงชนบทของเทศบาลตาบลในเขต
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การบริหารงานด้านการซ่อม
บ ารุ ง ทางหลวงชนบทของเทศบาลต าบลในเขตพื้ น ที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ [2] ได้ศึกษา
ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานเทศบาลต่ อ ปั ญ หาการ
บริหารงานของเทศ บาลตาบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า
โดยรวมทุกปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
5.1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันที่มีต่อการบริหารงานของ
เทศบาลเมือ งผั กไห่ ต าบลผัก ไห่ อ าเภอผั กไห่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
รายละเอียดดังนี้
ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน พบว่า ประชาชนมีค วาม
คิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
ณัฐชกานต์ เชื้อเมืองพาน [3] ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลเวียงเทิง
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อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า กลุ่มประชาชนที่ศึกษา
มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจต่ อ การบริ ห ารงานของเทศบาล
ต าบลเวี ย งเทิ ง ในแต่ ล ะด้ า นคื อ มี ค วามพึ ง พอใจด้ า น
สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานในระดั บ ความพึ ง พอใจมาก
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองผักไห่มีความคิดเห็นในด้าน
โครงสร้า งพื้นฐานอยู่มากเพราะเห็นว่ าการพัฒนาด้า น
โครงสร้างพื้นฐานมีความจาเป็นเร่งด่วนมากกว่าด้านอื่น
ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลกระทบมาจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.
2544 ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งหนั ก จึ งต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อนด้านอื่น
5.2 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อ
การบริ ห ารงานของเทศบาลเมื อ งผั ก ไห่ ต าบลผั ก ไห่
อ าเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล อภิปรายได้ดังนี้
5.2.1 ประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ว่ า
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันในการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนเห็นว่าเทศบาล
มีการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เทศบาลยัง
ไม่ได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ ยังไม่แล้วไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่
5.2.2 ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาลเมือผักไห่
ต าบลผั ก ไห่ อ าเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
แตกต่างกัน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่า ประชาชนที่
ศึก ษามี ค วามคิ ด เห็น มากกว่า ประชาชนที่ รั บ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ, รับจ้าง, ค้าขาย เกษตรและอื่น ๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะประชาชนที่มีอาชีพกาลังศึกษามีความเห็นว่า
การบริ ห ารงานด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานมี ค วามส าคั ญ
มากกว่ า การบริ ห ารงานในด้ า นอื่ น ประชาชนในเขต
เทศบาลจะได้ รั บ บริ ก ารที่ คุ้ ม ค่ า จากเงิ น ภาษี ข อง
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ประชาชน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย การ
ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนนและสะพานทางเท้า การ
ขยายเขตประปา การพั ฒ นาระบบชลประทานเพื่ อ
การเกษตร การขยายเขตบริ ก ารโทรศั พ ท์ ไฟฟ้ า
สาธารณะอย่างทั่วถึง
5.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาล
เ มื องผั กไ ห่ ต า บ ล ผั กไ ห่ อ า เ ภ อผั กไ ห่ จั งห วั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยา ด้ า นเศรษฐกิ จ แตกต่ า งกั น
ผลการวิ จั ย ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ โยธิ น ไชยโยศิ ล ป์ [1] ได้
ศึกษาการบริหารงานด้านการซ่อมบารุงทางหลวงชนบท
ของเทศบาลในเขตพืน้ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า บุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานด้านซ่อมบารุงทางหลวงชนบทตาบลในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน
5.4 การเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารเทศบาลเมืองผัก ไห่ ตาบลผักไห่ อาเภอผักไห่
จังหวัด พระนครศรีอ ยุธยา จาแนกตามปัจจัย ส่ว นบุคคล
ประชาชนที ่ม ีเ พศ อายุ อาชีพ และระดับ การศึก ษา
แตกต่า งกัน มีค วามคาดหวัง ต่อ การบริห ารงานของ
เทศบาลเมือ งผัก ไห่ ต าบลผัก ไห่ อ าเภอผัก ไห่ จัง หวัด
พระนครศรีอ ยุธ ยา ในด้า นโครงสร้า งพื ้น ฐาน ด้า น
เศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขและด้านบริการ ไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนมีความคาดหวังให้เทศบาล
บริหารงานทั้ง 4 ด้า นไปพร้อ มกันเพื่อให้งานสาเร็จตาม
ความคาดหวังของประชาชน ซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยของ
คมคาย มากมูล [4] ได้ศึกษาการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลในเขตจัง หวัด หนองคายตามความคิด เห็น ของ
พนักงานเทศบาล พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดหนองคายจาแนก
ตามระดับการศึกษาและระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1.1.1 ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบชลประทานเพื่ อ
การเกษตรอย่างทั่วถึงทุกพื้น เพราะประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกรรมต้องการน้าในการเพาะปลูกพืชได้ทุกฤดูกาล
6.1.1.2 ควรมีการขยายเขตบริการโทรศัพท์ สาธารณะ
อย่า งทั ่ว ถึง ทุก ชุม ชนและทุก หมู ่บ ้า น เพราะยัง มีบ าง
ชุมชนที่อยู่ห่างไกลยังไม่ได้รับการอานวยความสะดวก
6.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
6.1.2.1 ควรมีการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี เพราะประชาชนบาง
หมู่บ้านและชุมชนยังมีรายได้น้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ดารงชีวิต
6.1.2.2 ควรมี การส่ งเสริมสิน ค้าที่ผ ลิตจากชุมชนและ
สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ
ครอบครัว เพราะในเขตเทศบาลมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
ชุมชนน้อย
6.1.3 ด้านสาธารณสุข
6.1.3.1 ควรมีการดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อ ง เพราะประชาชนในเขตเทศบาลมีผู้ สูงอายุ
จานวนมากซึ่งต้องการความดูแล
6.1.3.2 ควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ให้กับ
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเตรียม พร้อม
ในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์
6.1.3.3 ควรมี ก ารสรรหาบุ ค ลากรให้ เ พี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล เพราะเทศบาลมีงาน
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตาบล
มาเป็นเทศบาลเมืองทาให้บุคลากรไม่เพียงพอ
6.1.4 ด้านบริการ
6.1.4.1 ควรมี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ ใ นการให้ บ ริ ก ารกั บ
ประชาชนผู้มาติดต่อกับเทศบาลเมืองผักไห่ เพราะทาให้
ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก
6.1.4.2 ด้านบริการควรมีสิ่งอานวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชนมากขึ้น เช่น น้าดื่ม
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6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาใน
การบริหารงานของสานักงานเทศบาลเมืองผักไห่ ตาบล
ผักไห่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.2.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานของสานักงาน
เทศบาลเมือ งผั กไห่ ต าบลผัก ไห่ อ าเภอผั กไห่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ
ซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีดาเนินการวิจัย 3 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างแนวทาง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คนเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เป็นวิธีการหาคุณภาพความสอดคล้อง 2) ขั้นศึกษา
ความเหมาะสมของแนวทาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน เครื่องมือ คือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่ามัธยฐานได้คะแนนความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ไม่เกิน 1 ทั้ง 5 ขั้น 3)
ขั้ นศึ กษาความเป็ นไปได้ ของแนวทาง กลุ่ มตั วอย่ าง เป็ นหั วหน้ าศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก จ านวน 144 คน เครื่ องมื อ คื อ
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการ ซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 ขั้น
39 รายการปฏิบัติ คือ ขั้นที่ 1 การกาหนดปัญหา ประกอบด้วย 7รายการปฏิบัติ ขั้นที่ 2 การวัด ประกอบด้วย 10 รายการ
ปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ ประกอบด้วย 12 รายการปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การปรับปรุงประกอบด้วย 6 รายการปฏิบัติ ขั้นที่ 5
การควบคุม ประกอบด้วย 4 รายการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติทั้ง 39 รายการปฏิบัติ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
คาสาคัญ: แนวทางการแก้ไขปัญหา การใช้หลักสูตรปฐมวัย กระบวนการซิกซ์มา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract

The objective of this research was to propose solution guidelines of using early childhood curriculum
by using Six Sigma of child development centers in Phranakhon Si Ayutthaya province. The research
methodology consisted of 3 steps: 1) constructing guidelines; 5 academic experts were samples, the tool was a
questionnaire, and How is the quality consistent. 2) studying suitability of guidelines; the samples were 17
experts, the tool was a questionnaire, and the data were analyzed by median uitability score is less than 3.50,
and interquartile range Less than 1 in 5 Steps, and 3) studying possibility of guidelines; the samples were 144
heads of child development centers, the tool was a questionnaire, and the data were analyzed by mean,
standard deviation and t-test. The findings showed that solution guidelines of using early childhood curriculum
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by using Six Sigma of child development centers in Phranakhon Si Ayutthaya province consisted of 5 steps
within 39 practical items as follows: 1) defining problems including 7 practical items, 2) measurement including
10 practical items, 3) analysis including 12 practical items, 4) improvement including 6 practical items, and 5)
control including 4 practical items. All 39 practical items were suitable and possible.
Keywords: Solution Guidelines, Using Early Childhood Curriculum , Six Sigma, Child Development Centers

1. บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 โดยสรุป
สาระสาคัญของนโยบายไว้ดังนี้ ให้พัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5
ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ มีครอบครัว
เป็นแกนหลัก อีกทั้งผู้ที่มีหน้าที่เด็ก และทุกภาคส่วนของ
สังคม ได้มีส่วนร่ว มในการจัดบริการและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพของท้องถิ่นและการพัฒนา
เด็ก เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาจึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา ปีที่ 1)
พ.ศ.2555-2559 โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดให้เด็ก
ปฐมวั ย ทุก คนได้รั บ การพั ฒ นารอบด้ า นตามวั ยอย่ า งมี
คุณภาพและต่อเนื่อง โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับการบริการในการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีเป้าหมายสาคัญ คือ 1) เด็กทุกคน
ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 5 ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่
1 ได้รับบริการด้านสุขภาพภายในปี 2559 2) เด็กแรก
เกิ ด ถึ ง ก่ อ นเข้ า ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ร้ อ ยละ 90 มี
พัฒนาการตามวัยภายในปี 2559 3) เด็กทุกคนในช่วง
อายุ 3 ปี ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีความต้องการ
ได้รับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็ดปฐมวัยในทุกรูปแบบ
ภายในปี 2559 และ 4) เด็กทุกคนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
เมื่ออายุครบ 6 ปี ตามพระบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
ภายในปี 2559 [8]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ด้านการพัฒนาเด็กให้ได้รับความ
พร้ อ มทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
สติปัญญา จึงจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจเพื่อให้

การพั ฒนาเด็กเป็นไปอย่า งมีคุณ ภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัยนับเป็นระยะเวลากว่ า 10 ปีแล้วที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
จั ด การศึ ก ษาให้ กั บ เด็ ก ปฐมวั ย โดยยั ง คงใช้ ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังไม่มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 ส่งผลให้ผลการจัดการศึกษาในศูน ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ [8] ได้รายงานผลการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พบว่ า การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปฐมวัยไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงาน
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์และการนาหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้านซึ่งส่งผล
ให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า มีระดับสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์
ส านั ก ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา [9] ได้รายงานความก้าวหน้า
การจัดการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปี พ.ศ. 2551 –
2552 ในด้า นการบริ หารงานการศึ ก ษาปฐมวัย พบว่ า
ยังคงพบปัญหาในเรื่องของการนิเทศ กากับ ติดตามการ
ใช้ หลักสูตร การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การกากับ
ติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ประเมิ น การน าหลั ก สู ต รไปใช้ ไม่ มี ก ารบริ ห ารการ
เชื่อมต่อหลักสูตร ไม่จัดให้มีการพบปะทากิจกรรมร่วมกับ
ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง การขออนุมัติการใช้
หลักสูตรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้อย
สถานศึกษาไม่มีการจัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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ไม่มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร ขาดการวางแผนใน
การกาหนดหลักสูตร และหน่วยการเรียนรู้
ในจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 231 แห่ง ได้รับ
การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 12
มาตรฐาน 43 ตั ว บ่ งชี้ พบว่ า ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ผ่ า น
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 54 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 23.37 % อยู่ในระดับดี 87 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 37.67 % และอยู่ในระดับปรับปรุง จานวน 90 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ38.96 % ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทาหลักสูตรและกระบวนการ
เรีย นรู้ที่ เน้ นผู้เ รีย นเป็ นสาคัญ ตัว บ่งชี้ที่ 8.1 เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การนาหลักสูตรไป
ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกั บบริ บ ทของศูน ย์ พั ฒนาเด็ก เล็ กอย่ า ง
ต่อเนื่อง
จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนวิกฤติคุณ ภาพการศึกษา
ไทยในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพการใช้หลักสูตร เพราะ
หลั ก สู ต รมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคนในสั ง คมให้ มี
คุณลักษณะที่สังคมคาดหวังหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่จะ
ทาให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่กาหนดไว้
โดยหลักสูตรมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมความเจริญงอก
งามของบุ ค คลสามารถปลู ก ฝั ง พฤติ ก รรม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม วางรากฐานความคิ ดที่เ ป็นสมาชิ กที่ดี สังคม
สามารถทาให้ผู้ เรีย นค้ นพบความสามารถ ความสนใจ
ความถนัด ที่แท้จริงขอตนเอง และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ แผนงาน ข้ อกาหนด ที่ชี้แนะ
ให้ผู้บริหารการศึกษาครู อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
น าไปด าเนิ น งานสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ [6]
ปัจจุบันเครื่องมือในการบริหารงานให้มีคุณภาพเพิ่ม
ผลผลิต ป้องกันข้อบกพร่องและช่วยป้องกันปัญหาการ
บริหารงาน รวมทั้งแสดงเป้าหมายวิธีการว่าทาอย่างไรจึง
จะให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการกาหนดกระบวนการ
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และขั้นตอนต่างๆที่เรียกว่าการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า
ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่อยู่บนพื้นฐาน
ของการใช้ข้อมูลและสถิติ เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
การลดความผิ ด พลาด ความสู ญ เปล่ า และการแก้ ไ ข
กระบวนการในการทางาน ที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความสาเร็จในการบริหารงานให้กับ
องค์การ การออกแบบกระบวนการของ ซิกซ์ ซิกม่า จะ
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนของการนิยามหรือกาหนดปัญญา (D :
Define) เลือกโครงการที่จะทาการปรับปรุงหรือออกแบบ
ทั้งนี้เ น้น ความต้อ งการของลู กค้ าเป็น หลั กด้ วย เพื่อ ให้
โครงการที่เลือกจะทานั้นเป็นเรื่องสาคัญๆจริง ทาแล้ว
คุ้มค่า ตรงประเด็น ไม่เสียเวลาเปล่า
2. ขั้ น ตอนการวั ด (Measurement)
วั ด
ความสามารถของกระบวนการวัดของเสีย วัดประสิทธิผล
เพื่อนามาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) (จากข้อมูลที่
วั ด มาได้ ) เพื่ อ หาหรื อ พิ สู จ น์ ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ใน
กระบวนการ (Key process variables) ที่เป็นต้นสาเหตุ
ของปัญหาที่นิยามไว้ เช่น การทาไม่ได้ตามข้อกาหนดของ
ลูกค้า หรือเป้าหมายการออกแบบที่กาหนด ในขั้นตอนนี้
ถือว่าสาคัญมากเพราะถ้าหาตัวแปรไม่เจอหรือหาผิดก็ไม่
อาจจะปรับปรุง หรือปรับปรุงผิดที่ หรือถือว่าจ่ายยาไม่
ถูกโรคได้
4. ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve) เป็นการลงมือ
แก้ไข /ปรับปรุง เพื่อขจัดสาเหตุที่วิเคราะห์ได้ หรือในการ
ออกแบบชั้ น นี้ จ ะเป็ น การออกแบบกระบวนการ/
ผลิตภัณฑ์ เพื่อขจัดหรือควบคุมตัวแปรที่วิเคราะห์ได้
5. ขั้นตอนของการควบคุม (Control) เพื่อให้
กระบวนการนั้นนิ่งหมายถึงอยู่ภายใต้การควบคุมอย่าง
สม่าเสมอ ไม่ใช่นิ่งๆแบบไม่ต้องทาอะไรแล้ว หรือถ้าเป็น
การออกแบบก็ คื อ ขั้ น ตอนของการทวนสอบผลการ
ออกแบบและควบคุมการดาเนินการต่อไปเช่ นกัน ทาให้
สม่าเสมอ สิ่งที่ทาได้ดีแล้วรักษาไว้ให้ตลอด
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ปั จ จุ บั น ซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า เป็ น นวั ต กรรมบริ ห ารที่ มี ก าร
นาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
การบริหารระบบคุณภาพด้วยซิกซ์ ซิกม่า เป็นการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพแบบใหม่ที่มีการขยายผลมาจากการ
บริ ห ารเชิ ง สถิ ติ และเป็ น การบริ ห ารที่ ใ ช้ ก ารบริ ห าร
คุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทาให้
คุณภาพและกระบวนการขององค์กรต่างๆ มีการปรับปรุง
คุ ณ ภาพการเพิ่ ม ผลผลิ ต การลดค่ า ใช้ จ่ า ย มี ผ ล
ประกอบการที่ดีเยี่ยม เป็นองค์กรที่มีคุณค่า ครองใจของ
ลูกค้า ในสถานศึกษาก็ให้ความสนใจในการนาแนวคิดการ
บริหารแบบ ซิกซ์ ซิกม่า มาช่วยในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานเชิงคุณภาพในวงการศึกษาได้ทั้ง
ระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพื่ อ
ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม [3]
ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจแนวทางการแก้ ปั ญ หาการใช้
หลักสูตรโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนาไปใช้ในการ
แก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผ ลก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และ
ตอบสนองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552 – 2561)

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่ อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูต ร
ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลั กสูต รปฐมวัย โดยใช้ก ระบวนการซิ กซ์ ซิกม่ า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลั กสูต รปฐมวัย โดยใช้ก ระบวนการซิ กซ์ ซิกม่ า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย
โดยใช้ ก ระบวนการซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า ประชากร ได้ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติ คือผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่
ต่ากว่าปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
แนวทางแบบซิกซ์ ซิกม่า หรือมีผลงานเกี่ยวกับแนวทาง
แบบซิ กซ์ ซิ กม่ า ในหน่ วยงานหรื อองค์ การที่ เกี่ ยวข้ อ ง
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน
ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ประชากรได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ คื อ ผู้ ที่ มี
ตาแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่มี
อานาจหน้าที่ ในการกากับ ดูแล การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานเกี่ยวกั บการ
บริหารงานในหน่วยงานทางการศึกษาและในสถานศึกษา
มา แล้ ว ไ ม่ น้ อ ย กว่ า 10 ปี กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน
ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ประชากรได้แก่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 231
คน และ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง หั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 144 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย
โดยใช้ ก ระบวนการซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาค้ น คว้ า
เอกสาร ต ารา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด
หลั ก การของกระบวนการซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า และการใช้
หลักสูตร มาสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ ความตรงเชิ ง
เนื้อหา โครงสร้าง ตามหลักวิชา และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
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ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้ ลั ก สู ต รปฐมวั ย โดยใช้ ก ระบวนการซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน เครื่องมือ
ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์
ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 144
คน เครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่ า 5 ระดั บ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการทดสอบเพื่อ
อ้า งอิ งค่ า เฉลี่ ย ที่ ร ะดับ ความมี นัย ส าคั ญ .05 ด้ ว ยสถิ ติ
ทดสอบ t-test
4. ผลการวิจัย
แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้
กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ อยู่
5 ขั้นตอน 39 รายการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ขั้ น สร้ า งแนวทางการแก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ผลการศึกษาความตรงเชิงเนื้อหาตามโครงสร้าง และ
หลั ก วิ ช าของแนวทางการแก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นว่า แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า มีความตรงเชิง
เนื้อหา ตามโครงสร้าง และหลักวิชา ทั้ง 5 ขั้นรวม 39
รายการปฏิบัติ ซึ่ง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ
1.00 ปรากฏดัง ตาราง
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้น
1. การ
กาหนด
ปัญหา
2. การวัด
3. การ
วิเคราะห์
4. การ
ปรับปรุง
5. การ
ควบคุม
รวม

รายการ คน คน คน คน คน ค่า
ความหมาย
ปฏิบัติ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ IOC
1 2 3 4 5
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง
6

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

4

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง

4.2 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ผลการศึ ก ษาความเหมาะสมของแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์
ซิ ก ม่ า โดยพิ จ ารณาจากค่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
รายการปฏิบัติ กับสภาพปัญหา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า แนว
ทางการแก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต รปฐมวั ย โดยใช้
กระบวนการซิ กซ์ ซิ กม่า มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ ที่
ยอมรับได้ คือ ได้ คะแนน ความเหมาะสม ไม่น้อยกว่ า
3.50 (ค่ามัธยฐานมากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1) ทั้ง 5 ขั้น ปรากฏผลดังตาราง
ขั้น
1. การกาหนด
ปัญหา
2. การวัด
3. การวิเคราะห์
4. การปรับปรุง
5. การควบคุม

ค่ามัธย
ฐาน
4.28

ความเหมาะสม
ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์
0.27

ความหมาย

4.10
4.66
3.67
4.75

0.25
0.29
0.23
0.30

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

เหมาะสม
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4.3 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
ผลการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์
ซิกม่า ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดย
ใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ในภาพรวมและในแต่ละขั้น มี
ความเป็นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50) และมีระดับความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ขั้นปรากฏผลดังตาราง
ความหมาย
ขั้น
1. การ
กาหนด
ปัญหา
2. การวัด
3. การ
วิเคราะห์
4. การ
ปรับปรุง
5. การ
ควบคุม
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

df

sig

4.44

0.58

143

.00

เป็นไปได้

4.43
4.42

0.60
0.63

143
143

.00
.00

เป็นไปได้

4.44

0.62

143

.00

เป็นไปได้

4.44

0.63

143

.00

เป็นไปได้

4.43

0.61

143

.00

เป็นไปได้

5. อภิปรายผล

เป็นไปได้

จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ และ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ น ไปได้ ข องแนวทางการแก้ ปั ญ หาการใช้
หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
5 ขั้ น 39 รายการปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับสภาพปัญหา และมีความเป็นไปได้ภายใต้
ศั ก ยภาพความพร้ อ มของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โดยมี
ประเด็นอภิปรายผลดังนี้
ขั้ นที่ 1 การก าหนดปั ญหา จากผลการวิ จั ยพบว่ า
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่งตั้งคณะกรรมการประชุม

เพื่ อสรุ ปปัญหาการใช้ หลักสู ตรที่ ผ่ านมาเพื่ อกาหนดแนว
ทางการปรั บปรุ งแก้ ปั ญ หาการใช้ หลั ก สู ตรปฐมวั ย ให้
เหมาะสมกั บโครงสร้ างหลั กสู ตรและความต้ องการของ
ผู้ ปกครองและเด็ กที่ มาใช้ บริ การและสอดคล้ องกั บการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น เพื่ อให้ ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กมี คุ ณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บัลลังก์
จั นทบู รณ์ [2] พบว่ า สภาพการจั ดการศึ กษาระดั บก่ อน
ประถมศึ กษาของหน่ วยงานรัฐ ด้ านเป้าหมายส่ วนใหญ่ มี
ปัญหา ด้านหลักการจัดการศึกษา รูปแบบ จุดมุ่งหมาย แนว
การจัดประสบการณ์ ประเมินผลครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ
และความเข้าใจอย่ างแท้จริ งเกี่ยวกับการวัดและประเมิ น
พัฒนาการเด็ก รัฟฟ์ แมรี่ (Ruff, Mary) ที่กล่าวว่า ซิกซ์
ซิกม่า สามารถนามาใช้ในทางการศึกษาซึ่งผู้บริหารสามารถ
นาวิธีการมาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ขั้นการกาหนดปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจาเป็นจะต้องหากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพเล็ก โดย
จะต้องรู้จุดหมายและการนาความสาเร็จไปสู่เป้าหมายได้นั้น
จะต้ องท าการวิ เคราะห์ สภาพปั ญหาที่ ส่ งผลต่ อคุ ณภาพ
ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดปัญหาเพื่อหาแนว
ทางการนาหลักสูตรไปใช้ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ และจะได้ พั ฒนาเด็ กให้ มี พั ฒนาการเรี ยนรู้
เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่าสามารถ
แก้ ปั ญหาใช้ หลั กสู ตรปฐมวั ยของศู น ย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กซึ่ ง
ส่งผลให้ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้สมกับวัย
ของเด็กได้ตามจุดหมาย
ขั้นที่ 2 การวั ด จากผลการวิจัย พบว่า ครูผู้ดู แลเด็ ก
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการใช้
หลักสูตร โดยการติดตามความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตร
ตรวจสอบการประเมินพัฒนาการและความสาเร็จของการ
ใช้หลักสูตร เพื่อนามาร่วมกันกาหนดเป้าหมาย การพัฒนา
ตามตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ส านั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [7] กล่าวว่า การวั ด
เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งจาเป็นในการวางแผนการพัฒนา
หลั กสู ตรซึ่ งจะท าให้ การส่งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู้ เด็ กมี
คุณภาพ แนวคิดของ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล [10] กล่าวว่า
หลั กการสาคัญของกระบวน การพั ฒนาคุ ณภาพนั้นการ
บริหารจัดการจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจาก
การวัดและการรวบรวมข้อมูลซึ่งหลักการข้อนี้เป็นจุดเด่นที่
สาคัญ ทั้งนี้ในขั้นการวัดและการรวบรวมข้อมูลนั้นจะทาให้
ทราบถึ งปั ญหาส าคั ญในการนาหลักสู ตรมาใช้ ในการจั ด
ประชุมครูผู้ดูแลเด็กโดยการระดมความคิดในการพัฒนา
ต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวัดเป็นขั้นตอนสาคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่ อนาผลมาสรุปเป็นแนว
ทางการแก้ ปั ญหาการใช้ หลั กสู ตรปฐมวั ยโดยการระดม
ความคิ ดของผู้ เกี่ ยวข้ อ งในการพั ฒนา จั ดท าหลั ก สู ต ร
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ดประชุ มครู ผู้ ดู แลเด็ ก และ
คณะกรรมการหลังจากประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อระดม
ความคิ ด และร่ วมกั นหาสาเหตุ ที่ เด็ กไม่ ผ่ านเกณฑ์ การ
ประเมินพัฒนาการครบทั้ง ทั้ง 4 ด้าน และทาการกาหนด
วิ สั ยทั ศน์ นโยบาย และจั ดท าเป็ นแผนพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาเพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[8] ที่กาหนดขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานใน
หลายงานว่าจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของเพื่อ
นามาใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดข้อบกพร่องของ
กระบวนการ และยั งสอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ วี ระยุ ทธ
ชาตะกาญจน์ [5] ; สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล [10] ที่กล่าวว่า
การวิเคราะห์ตัวแปรของปัญหาโดยอาศัยกลวิธีทางสถิติที่
เหมาะสมจะช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาจากข้อเท็จจริง
ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวิเคราะห์ ส่งผล
ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน
ระดมความคิดในจัดทาหลักสูตรที่ส่งผลให้มีการพัฒนาเด็ก
ครบทุกด้าน
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ขั้นที่ 4 การปรับปรุง จากผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้าใจ
การนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่ งเสริ มพั ฒนาของเด็ กครบทั้ ง 4 ด้ าน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
แนวคิ ดของโคโรนาโด และแอนโทนี (Coronado &
Antony) ที่กล่ าวว่า การปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็ น
ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จขององค์การต่างๆได้ ทั้งนี้
หลั งจากรู้ ถึ งสาเหตุ ของปั ญหาก็ ต้ องค้ นหาวิ ธี การที่ จะ
ปรับปรุง กระบวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรที่จัดทาขึ้นช่วย
ให้การดาเนินงานตามกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยเป็นไป
ตามเป้ าหมายและเกณฑ์ มาตรฐานการด างานของศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นที่ 5 การควบคุม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแต่งตั้งคณะกรรมดา เนินการนิเทศภายในเพื่อ
กระตุ้ นให้ ครู ผู้ ดู แลเด็ กสามารถจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ส่งเสริ มพั ฒนาของเด็ กครบทั้ ง 4 ด้ านตามเป้าหมายและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด และรายงานผลการด าเนิ นงาน
ประจาปีเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และจัดทา
คู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศู นย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก และผู้ ปกครองมี ความพึ งพอใจใน
พั ฒ นาการของเด็ ก ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ เนติ วัชระโชติพิมาย [1] ที่กล่าวว่าการ
ควบคุมเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้า และยังสามารถ
ลดข้อบกพร่องได้ และยังสอดคล้องแนวคิดของ เทนแนนท์
(Tennant) [11] กล่ าวว่ า การควบคุ มเป็ นการก าหนด
มาตรการต่ างๆเพื่อเป็นตั วควบคุมตั วแปรที่ ส าคั ญๆ เพื่ อ
รักษาระดับความส าเร็ จไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
วิทยา สุหฤทดารง และ นราศรี ถาวรกุล [4] ที่กล่าวว่า การ
ที่ผู้บริหารสนับสนุนและร่วมมือ จะทาให้เกิดการกระตุ้นให้
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เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่ เป็ นผลดี ต่อองค์ การ และท าให้
องค์การมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ถ้าเราสามารถ
แก้ ไขปั ญหาได้ แล้ วก็ จ าเป็ นต้องหาวิ ธี ที่ จะท าให้ เกิ ดการ
พัฒนาคุ ณภาพอย่างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยพบว่ าการนิ เทศ
ภายในเพื่ อ ช่ ว ยให้ บ ริ ห ารพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ติ ด ตามการ
ดาเนินงานครูผู้ดูแลเด็กสามารถให้ใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควร
น าผลการวิ จั ย นี้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ปฐมวัย โดยกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า โดยจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับนักวิชาการการศึกษาขององค์
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก โดยติดตามผลและนิเทศอย่างสม่าเสมอ
6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
6.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า
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การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
A STUDY STATUS AND PROBLEM OF LOCAL WISDOM PARTICIPATION
IN THE SCHOOL CURRICULUM OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF
ANGTHONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: maleeveaw7@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 110 คน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรีย นในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายขั้น พบว่ าขั้นที่ ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่นมี ส่วนร่ วมอยู่ ในระดับสูงสุด ได้แก่ ขั้นการจัดโครงสร้างหลักสูต รสถานศึกษา
รองลงมา ได้แก่ ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต่าที่สุด ได้แก่ ขั้นการเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 2)
ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่อยู่ ในระดับปานกลาง 3 ขั้น
เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นพบว่า ขั้นที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่ ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมาขั้นการออกแบบ
การเรียนรู้ และขั้นการจัดทาคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจั ดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง สรุป คือ ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการแต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ร่วม
ประชุมวางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษากาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกาหนดและออกแบบการเรียนรู้ ร่วมจัดหาสื่อ จัดทาสื่อ และการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา และขั้น
การจัดทาคาอธิบายรายวิชา เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดทาคาอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้
คาสาคัญ: หลักสูตรสถานศึกษา, การมีส่วนร่วม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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Abstract

The objectives of this research were to examine the state and problems and to find out the solution
guidelines of local wisdom participation in school curriculum of schools under the Office of Angthong Primary
Education Service Area. The samples consisted of 110 educational institution administrators and 5 experts.
Questionnaires and semi-structured interview were the instruments. The data were analyzed by mean,
standard deviation and content analysis. The results showed that: 1) as a whole, the local wisdom participation
in school curriculum of schools under the Office of Angthong Primary Educational Service Area was at the high
level by considering each step, and it showed that the local wisdom participation was at the highest level,
followed respectively by learner development design and school curriculum arrangement, 2) as a whole, the
problems of local wisdom participation in school curriculum of schools under the Office of Angthong Primary
Educational Service Area were at the low level and a moderate level for 3 steps as follows: learner
development design, learning design, and course description management, and 3) the suggestions of solution
guideline of local wisdom participation in school curriculum of schools under the Office of Angthong Primary
Educational Service Area were that the committee of local wisdom participation should be appointed to run
the plan and have roles in designing learner development according to the school policy and let learners
choose courses appropriately with their abilities and interests, design learning activities with local wisdoms,
providing materials and learning resources both in schools and outside as well as inviting local experts to give
and share knowledge in course description management relevant lo learning standards.
Keywords: Curriculum, Participation, Local Wisdom

1. บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดและ
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง มาตรา 27 จั ด ท าสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปั ญ หาในชุ ม ชนและสั ง คม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เพื่ อ เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอกชน องค์ ก รอาชี พ สถาบั น
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มี

การแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ รวมทั้ ง หาวิ ธี ก าร
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
ระหว่างชุมชน [1]
การจัดทาหลักสูตรจึงนับว่าเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งที่
สถานศึกษาจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นแผน
แนวทาง หรือข้อกาหนดในการจัดการศึกษา ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติดังกล่าว การพัฒนาเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดี
และมี คุณภาพนั้ น มีข้ อที่ค วรค านึงถึงในการจัดท า คื อ
หลั ก สู ต รจะต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ
และมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นเป็นหลักและจะต้องเป็น
หลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้เต็มตามศักยภาพ
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ตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจ ความต้องการของ
ผู้เรียนตรงตามสภาพจริงที่สุดเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ [2]
การมี ส่ ว นร่ ว มของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น นั บ ว่ า มี
ความส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
เนื่อ งจากหลั กสูต รสถานศึ กษาเป็ นหลัก สูตรที่ต้ องการ
สร้างขึ้นเพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
กล่าวคือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวัฒนธรรมและประเพณี
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เป็นตัวกาหนดคุณลักษณะของสังคม
เป็ น สิ่ งที่ มี จุ ด หมาย เป็ น สิ่ งส าคั ญ มี ค วามหมายและ
คุณค่าต่อการดารงอยู่ร่วมกันที่จะช่วยให้สมาชิกในชุมชน
หมู่บ้าน ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข [3]
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งหมายถึง บุคคล ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบั นสั งคมอื่น ประชาชนเป็ นทรั พยากรบุคคลใน
ชุมชน ได้นาความรอบรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ และ
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นมาร่ วมในการจั ดการศึกษาเพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง มีการระดมทรัพยากร
บริจาคทรัพย์สินและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น [4]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่ น
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของผู้คนในท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการเรียนรู้มาเป็น ระยะเวลายาวนานจนได้เป็น
ข้ อ สรุ ป ของความรู้ ที่ ยึ ด ถื อ สื บ ทอดต่ อ ๆ กั น มา
เพราะฉะนั้นภู มิปัญญาท้องถิ่น จึงมีความสอดคล้องกั บ
เรื่ อ งของท้ อ งถิ่ น มากกว่ า ภู มิ ปั ญ ญาที่ ม าจากภายนอก
การนาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร จึง
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของนักเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแท้จริง [5]
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองมีหลายสาขา เข้า
มามีส่วนร่วมด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ โดยสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนเพื่อเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนโดยให้
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ได้รับค่าตอบแทน ปัญหาที่พบได้แก่ งบประมาณมีจากัด
ในการเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นแม้ว่าจะมี
ความเสียสละแต่ว่าท่านก็มีภาระงาน มีเวลาไม่มากนักที่
จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรหรือมาสอนได้ตาม
ตารางที่โ รงเรีย นจั ดให้ วัส ดุอุ ปกรณ์ ที่จะใช้ ในการฝึ ก
ปฏิบัติบางอย่างหายากและไม่เพียงพอ เช่น เครื่องดนตรี
ไทย เครื่องหวายในการจักสาน เป็นต้นและนอกจากนี้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีจานวนน้อยลง บางสาขาหายาก [6]
จากสภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์เพือ่
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
เน้นการบริหารโดยให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รวิ ช าชี พ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น นั่นคือ การ
บ ริ ห า ร โ ด ย อ ง ค์ ค ณ ะ บุ ค ค ล คื อ ก า ร บ ริ ห า ร
แบบมีส่วนร่วม [7]
ซึ่งผู้ วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการมี ส่ว นร่ วมของภูมิ ปัญ ญา
ท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เพื่อจะได้นาผลการวิจัย ไปเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหมายถึงเป็นการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
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2.3 เพื่อ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญ หาการมี ส่วนร่ว ม
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินงานวิจัยแบ่งออก 2 ขั้น คือ
3.1.1 ขั้นศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง
ประชากร คื อ โรงเรี ยนในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 154 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ให้ข้อมูล จานวน 110 คน ได้มาจากการเปิด ตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) [8] ที่ระดับ
ความคาดเคลื่อน 0.05 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple
random sampling )
3.1.2 ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วน
ร่ ว มของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประชากร คื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง
จานวน 154 คน
กลุ่ มตั วอย่ าง คื อ ผู้ เชี่ ยวชาญในสถานศึ กษาสั งกั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง
จ านวน 5 คน โดยเลื อ กแบบเจาะจงจากผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่บริหารโรงเรียนประสบผลสาเร็จในด้านการ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
3.2.1 สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา

4. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี วิ จั ยเชิ งผสมผสาน (Mixed method) ระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพกับวิธีการเชิงปริมาณ
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการมีส่วน
ร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมู ลสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) จานวน 4 ข้อ คือ ตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เพศ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่ างทอง จ านวน 38 ข้ อมี ลั กษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating Scale)
4.1.2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการมี ส่ วนร่ วมของภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นในการจั ดท า
หลั กสู ตรสถานศึ กษาของโรงเรี ยนในสั งกั ดส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นแบบสั มภาษณ์
ปลายเปิด
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
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5. ผลการวิจัย
5.1 สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทา
หลั กสู ตรสถานศึ กษาของโรงเรี ยนในสั งกั ดส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมสภาพการ
มี ส่ วนร่ วมอยู่ ในระดั บมากและเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายขั้ น
พบว่า ทุกขั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขั้นการจัดโครงสร้าง
หลั กสู ตรสถานศึ กษา รองลงมา ได้ แก่ ขั้ นการออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นการกาหนดรูปแบบ วิธีการและ
เกณฑ์การตัดสินการวัดและประเมินผลและขั้นที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระดับต่าที่สุด ได้แก่ ขั้นการเรียบเรี ยง
เป็นหลักสูตรสถานศึกษา
5.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมปัญหาการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่อยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ขั้นเมื่อ
พิจารณาแต่ละขั้น ขั้นที่มีระดับปัญหาสูงสุด ได้แก่ ขั้นการ
ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้
ขั้นการจัดทาคาอธิบายรายวิชา และระดับปัญหาต่าสุด ได้แก่
ขั้ นการก าหนดวิ สั ยทั ศน์ ภารกิ จและเป้ าหมาย ของ
สถานศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เฉพาะรายด้ านที่ มี ระดั บปั ญหาค่ าเฉลี่ ยตั้ งแต่ ระดั บปาน
กลางได้แก่ ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นการ
ออกแบบการเรียนรู้ ขั้นการจัดทาคาอธิบายรายวิชา
สรุ ปแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการมี ส่ วนร่ วมของภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่ างทอง ขั้ นการออกแบบกิ จกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยน ได้ แก่
แต่ งตั้ งภู มิปั ญญาท้ องถิ่นเป็ นคณะกรรมการ ร่วมประชุ ม
วางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
กาหนดกิ จกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ให้ ผู้เรี ยนเลื อกเรี ยน ตาม
ความถนั ด และความสนใจของผู้ เรี ยนได้ เหมาะสมกั บวั ย
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ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่
เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกาหนดและออกแบบการเรียนรู้
งบประมาณเพื่ อจั ดซื้ อสื่ อ จั ดท าสื่ อ และการใช้ แหล่ ง
เรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ร่วมประชุม ออกแบบ
การเรี ยนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้องกั บ
หลักสูตรสถานศึกษาและขั้นการจัดทาคาอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ สารวจวิทยากรที่มีความรู้
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาร่วมกาหนดขอบข่ายของแต่ละ สาระ
วิชา ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดทา
คาอธิบาย รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้

6. อภิปรายผล
6.1 สภาพการมี ส่ว นร่ วมของภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการ
จั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง
ผลการวิจัย ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากและเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายขั้ น พบว่ า ทุ ก ขั้ น ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในระดั บมาก โดยเรียงลาดับ
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ขั้ น การจั ด โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ ทองมา
[9] ที่พบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
และเขต 2 มี ก ระบวนการบริ ห าร การน าภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ที่
มีพื้นฐานความรู้ทางการบริหารการศึกษาแตกต่างกันจะมี
กระบวนการบริหารการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ที่มีประสบการณ์การ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน จะมีกระบวนการบริหารการนา ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาโดยภาพรวม
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารการนาภูมิปั ญญาท้องถิ่นมาร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมด าเนินงานและร่ วมประเมิ นผลในการจั ดการศึ กษา
และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ในการน าภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นมาร่ วมในการ
จัดทาหลักสูตรนอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ มีเวลา ให้
ความสาคัญในการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นตนเองจึงทาให้
สภาพการมี ส่ วนร่ วมของภู มิ ปัญญาท้ องถิ่นในการจั ดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองอยู่ในระดับมาก
6.2 ปัญหาการมีส่ว นร่วมของภู มิปัญ ญาท้อ งถิ่นในการ
จั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ใน
ภาพรวมปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่
อยู่ในระดับปานกลาง 3 ขั้นเมื่อพิจารณาแต่ละขั้น ขั้นที่
มี ร ะดั บ ปั ญ หาสู ง สุ ด ได้ แ ก่ ขั้ น การออกแบบกิ จ กรรม
พัฒนาผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ ขั้นการจัดทา
คาอธิบายรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมีชัย
พลภูงา [10] ที่พบว่า สภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายที่กาหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของโรงเรียนนั้น ไม่สอดคล้อง
กั น โดยวิ สั ย ทั ศ น์ ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน ในด้านภารกิจไม่มีการกาหนด
แนวทางในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชนมาใช้ ใน
การจัดการศึกษา ส่วนเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่กาหนดไว้นั้น ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป้าหมายที่เกิดจากการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน โรงเรียนกาหนดไว้โดยไม่คานึงสภาพปัญหา
และความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ ชูศักดิ์ จิตรีวรรณ์ [11] ที่พบว่า 1)
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 3 โดยรวมและรายด้ านอยู่ ในระดั บปานกลาง 2)
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู วิ ช าการ มี ปั ญ หาการพั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสาคัญทาง
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สถิติ 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มี
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้
และประสบการณ์ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ไม่ให้
ความส าคัญ กับ ภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น ในการนาภู มิปั ญญา
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ใ นชุ ม ชนมามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่กาหนดไว้นั้ น ส่วน
ใหญ่ ไม่ใช่เป้าหมายที่เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่ ว นในด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
โรงเรี ยนกาหนดไว้ โดยไม่ คานึงสภาพปั ญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น
6.3 แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 3 ขั้น คือ
ขั้ น ที่ 1 การออกแบบกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น มี
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการมี ส่ว นร่ วมของภูมิ ปัญ ญา
ท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ได้แก่แต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ร่วม
ประชุมวางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษากาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเลือก
เรี ย นตามความถนั ด และความสนใจของผู้ เ รี ย นได้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่สรุปถึงการออกแบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน คือ การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดให้ มี ส าระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ซึ่ งกิจกรรม
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นเป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติม
จากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ทั้ง
8 กลุ่ ม การเข้ า ร่ ว มและปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง
ตามความถนั ด และความสนใจอย่ า งแท้ จ ริ ง และ
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมล ผกามาศ [12] ที่พบว่า
ปัญหาของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คือ ขาดความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดทักษะในการ
ผลิ ต สื่ อ จากวั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไ ม่
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะผู้ บริ หารสถานศึ กษาขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ ไม่สนับสนุน การจัดกิจกรรม การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้ น ที่ 2 การออกแบบการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ได้แก่ เชิญ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นร่วมกาหนดและ
ออกแบบการเรียนรู้ งบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อ จัดทาสื่อ
และการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ร่วม
ประชุม ออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาซึ่ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่ว่าการออกแบบ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย
ผู้ ส อนต้ อ งค านึ ง ถึ ง พั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย และ
สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถ
ของผู้เรียน สื่อการเรียนรู้เน้นสื่อที่ผู้เรียน และผู้สอนใช้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน
และแหล่งอื่นๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่ ใ ห้ ผู้ ส อนใช้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น เป็ น
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาผู้สอนไม่มี
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ในสาระ
การเรียนรู้ ต่าง ๆ การออกแบบการเรี ยนรู้ ไม่คานึงถึ ง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้
ความสนใจ และความสามารถของผู้ เ รี ย น มี สื่ อ การ
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เรี ย นรู้ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ ผู้ เ รี ย น ไม่ ใ ช้ สื่ อ ที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น
ชุมชน และไม่มีเครื่องมือมาใช้ในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน
ขั้ น ที่ 3 การจั ด ท าค าอธิ บ ายรายวิ ช าของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ได้แก่ สารวจวิทยากรที่มีความรู้ภูมิปัญญาใน
ท้ อ งถิ่ น มาร่ ว มก าหนดขอบข่ า ยของแต่ ล ะ สาระวิ ช า
ประชุ ม ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ วางแผนในการจั ด ท า
คาอธิบาย รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่ได้
สรุป การจัดทาคาอธิบายรายวิชา คือ การนาเอาผลการ
เรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง สาระการเรี ย นรู้ รวมทั้ ง เวลาและ
จานวนหน่วยกิตที่กาหนด มาเขียนเป็นคาอธิบายรายวิชา
โดยให้ประกอบด้วยชื่อรายวิชา จานวนเวลา
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการเขียนคาอธิบายรายวิชา ที่ตนมีองค์
ความรู้อยู่ ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูวิชาการหรือครู
ในสถานศึกษาเป็นผู้เขียน ซึ่งบางครั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่
มี เ วลาว่ า ง ที่ จ ะมาถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ห รื อ มาเป็ น
วิทยากร

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 ผู้บริห ารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญ ในเรื่อ ง
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการรายงานผล
การนาหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ เพื่อ พัฒนาหลักสูต ร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.1.2 สถานศึกษาควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในการกาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเลือก
เรีย น ตามความถนัด และความสนใจของผู้เ รีย นได้
เหมาะสมกับวัย
7.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนา
ผลการวิจัย เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการมีส่วน
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ร่ ว มของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาไปใช้ ในการวางแผนการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
7.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลหรือประสบความสาเร็จในการบริหารการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
7.2.2 ควรศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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การศึกษาความพร้อมและแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 และกลุม่ 2
A Study of Readiness and Supportive Guidelines of
Readiness for Internal Quality Assurance Implementation of
Special Education Centers under the Bureau of
Special Education, Group 1 and 2
ทองไทยแท้ ทองดีนอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: specialton_11@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของศูนย์
การศึกษาพิเ ศษในกลุ่ มสถานศึกษาสังกัดส านัก บริ หารงานการศึกษาพิ เศษ กลุ่ ม 1 และกลุ่ ม 2 2) ศึ กษาแนวทาง
เสริมสร้างความพร้อมในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 144 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 24 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และครู 120 คน ได้มาจาก
การสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple random sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามความพร้ อ ม
และแบบสอบถามแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิ เศษ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ศูนย์การศึกษา
พิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในด้านปัจจัยการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส่วนด้านขั้นตอนการดาเนินงานมี
ความพร้อ มอยู่ในระดับ น้อ ย 2) แนวทางเสริ มสร้า งความพร้ อมในการดาเนิ นงานประกัน คุณ ภาพภายในของศูน ย์
การศึกษาพิเศษ ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด มีจานวนทั้งสิ้น 72 รายการ ประกอบด้วย
ด้านปัจจัยการดาเนินงาน 23 รายการ ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน จานวน 49 รายการ
คาสาคัญ: ความพร้อม, แนวทางเสริมสร้างความพร้อม, การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน, ศูนย์การศึกษาพิเศษ

Abstract
The purposes of this research were to 1) study the readiness of internal quality assurance
implementation of Special Education Centers under the Bureau of Special Education, Group 1 and 2,
and 2) propose supportive guidelines of readiness for internal quality assurance implementation of
Special Education Centers, under the Bureau of Special Education, Group 1 and 2. The samples were
144 administrators and teachers of Special Education Centers. The samples were 24 administrators
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derived through the purposive sampling and 120 teachers derived through the simple random
sampling. The research tool for data collection was a questionnaire of readiness and supportive
guidelines of readiness of internal quality assurance implementation of Special Education Centers.
The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results
showed that: 1) Most Special Education Centers were not ready for internal quality assurance
implementation. The readiness of procedures was at a low level. 2) The supportive guidelines of
readiness for internal quality assurance implementation of Special Education Centers showed that
the suitable and possible factors of 72 items of implementation consisted. The factors in the
operation of 23 items. The step of implementation consisted of 49 items.
Keywords: readiness, supportive guidelines of readiness, Internal quality assurance, Special Education Centers

1. บทนา
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา เป็น การบริห าร
จัด การและการด าเนิน กิจ กรรมตามภารกิจ ปกติข อง
สถานศึก ษาเพื ่อ พัฒ นาผู ้เ รีย นให้ม ีค ุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึก ษา โดยอาศัย ระบบประกัน คุณ ภาพ
การศึก ษาภายในสถานศึก ษาเป็น กลไกขับ เคลื่อ นให้
สถานศึก ษาพัฒ นาไปข้า งหน้า อย่า งต่อ เนื ่อ งบน
หลัก การ มีส่ว นร่ว มของชุม ชนและการพัฒ นา ซึ่งถือ
เ ป็น ภ า ร ะ ค ว า ม รับ ผิด ช อ บ ที ่ ส ถ า น ศึก ษ า ต้อ ง
ด าเนิน การบริห าร จัด การศึก ษาอย่า งเป็น ระบบ
ต่อ เนื่อ ง อัน น าไปสู่ก ารเสริม สร้า งศัก ยภาพในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ให้สังคมมั่นใจว่า ผู้เ รีย นทุก
คนมีค วามรู้ ความสามารถ บุค ลิก ลัก ษณะและ
คุณ สมบัต ิต ามหลัก สูต รการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานอย่า ง
แท้จริง [1]
ศูนย์การศึ กษาพิเศษ ซึ่งเป็น สถานศึก ษาของรัฐ ที่
จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ
ตั้ง แต่แ รกเกิด หรือ แรกพบความพิก ารจนตลอดชีวิต
และจัด การศึก ษาอบรมแก่ผู ้ด ูแ ลคนพิก าร ครู
บุค ลากรและชุม ชน รวมทั้งการจัด สื่อ เทคโนโลยี สิ่ง
อานวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลือ อื่น ใด
ตลอดจนปฏิบ ัต ิห น้า ที ่อื ่น ตามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวง โดยมีส ภาพการดาเนิน งานและข้อ จากัด
ต่างๆ ซึ่งการดาเนิน งานของศูน ย์ก ารศึก ษาพิเ ศษต้อ ง

เป็น ไปตามมาตรฐานการจัด การศึก ษาที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใ นหมวด 6 ว่า ด้ว ย
มาตรฐาน และการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ซึ ่ง
กาหนดให้ห น่ว ยงานต้น สังกัด และสถานศึก ษาต้อ งจัด
ให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วน
หนึ่ง ของการบริห ารการศึก ษาที่ต้อ งด าเนิน การอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยต้อ งคานึงถึงความพร้อ มด้า นปัจ จัย และ
กระบวนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษในกา
รบริห ารและดาเนิน การเพื่อ พัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพให้ผสมผสานกับการวางแผน การดาเนินงาน
และการปรับ ปรุงแก้ไ ข เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา
ของศูนย์การศึกษาการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง [2]
ความพร้อ มจึง นับ เป็น ปัจ จัย สาคัญ ที่จ ะทาให้ก าร
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในประสบความ สาเร็จ
[3] โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในด้า นปัจ จัย การดาเนิน งาน
และขั้น ตอนการดาเนิน งานของศูน ย์ก ารศึก ษาพิเ ศษ
ยังไม่มีการศึกษาประเด็นความพร้อมทั้ง 2 ประการมา
ก่อ น ผู ้ว ิจ ัย จึง สนใจที ่จ ะศึก ษาความพร้อ มและ
แนวทางเสริม สร้า งความพร้อ มในการด าเนิน งาน
ประกัน คุณ ภาพภายในของศูน ย์ก ารศึก ษาพิเ ศษใน
กลุ ่ม สถานศึก ษาสัง กัด ส านัก บริห ารงานการศึก ษา
พิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความพร้ อ มในการด าเนิ น งานประกั น
คุ ณ ภาพภายในของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษในกลุ่ ม
สถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1
และกลุ่ม 2
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
พิ เ ศษในกลุ่ ม สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

3. ความสาคัญของการวิจัย
3.1 การศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบระดับความพร้อมของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
ภายใน
3.2 การศึกษาครั้งนี้สามารถนาผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ใน
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษต่อไป

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความพร้ อ มในการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ หาแนวทาง
เสริมสร้างความพร้อมในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ บ ริ ห าร 24 คน ครู 712 คน
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษในกลุ่ ม สถานศึ ก ษา
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1และกลุ่ม 2
จานวน 24 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 756 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษา
พิ เ ศษในกลุ่ ม สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 จานวน 24 จังหวัด
ที่ปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2556 รวม 144 คน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ผู้บริหาร 24 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
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เจาะจง (Purposive sampling) และครู 120 คน ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) 24
จังหวัด ประกอบด้วย 1)นครปฐม 2)นนทบุรี 3)ปทุมธานี
4)สมุทรปราการ 5)สมุทรสงคราม 6)สมุทรสาคร 7)
สุพรรณบุรี 8)กรุงเทพมหานคร 9)ประจวบคีรีขันธ์ 10)
กาญจนบุ รี 11)เพชรบุ รี 12)ราชบุ รี 13)ชลบุ รี 14)
ชัยนาท 15)นครนายก 16)ตราด 17)อ่างทอง 18)จัน
ทุบรี 19)ฉะเชิงเทรา 20)พระนครศรีอยุธยา 21)ระยอง
22)สระแก้ว 23)ลพบุรี และ 24)สิงห์บุรี
4.3 ขอบเขตของตัวแปร
ความพร้อมและแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
พิ เ ศษ ในกลุ่ ม สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงาน
การศึ ก ษาพิ เ ศษกลุ่ ม 1 และกลุ่ ม 2 ประกอบด้ ว ย
ด้านปัจจัยการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือ และ 4) การบริหารจัดการ และด้านขั้นตอน
กา ร ด า เ นิ น งา นป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พภ า ย ใน ไ ด้ แ ก่
1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นปฏิบัติ 3) ขั้นรายงานผล
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.4.1 แบบสอบถามความพร้อมในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.4.2 แบบสอบถามแนวทางเสริมสร้างความพร้อม ใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษ
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.5.1 เสนอสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของ
ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุม่ 1 และกลุ่ม 2
4.5.2 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปถึงกลุ่มตัวอย่างและรับ
แบบสอบถามกลับซึ่งการรับแบบสอบถามกลับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
4.5.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์
และวิเคราะห์ข้อมูล
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4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.6.1 ความพร้ อ มในการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ใช้ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท [4]
4.6.2 แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการดาเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน
ค่าเฉลี่ยของลิเคิร์ท [4]

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาความพร้อมในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านปัจจัยการ
ดาเนินงาน พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความพร้อมในด้านปัจจัยการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน และด้านขั้นตอนการดาเนินงาน พบว่า ศูนย์
การศึกษาพิเศษมีความพร้อมด้านขั้นตอนการดาเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ( X
=2.04, S.D. = 0.48)
5.2 ผลการศึกษาแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
พิเศษ พบว่า 1) ด้านปัจจัยในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน มี 4 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1.1)
ด้านบุคลากร มี 9 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1)สร้างความตระหนัก
และเห็นคุณค่าให้แก่บุคลากรทุกคน 2)ส่งเสริมการทางาน
ร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร 3)จัดประชุมปฏิบัติการให้
บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่า งต่อ เนื่อ ง 5)บุ คลากรศึ กษาหาความรู้เพิ่ มเติ มจาก
เอกสาร คู่มือ 6)จัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทา
เอกสาร รายงานให้บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน 7)ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร รายงาน 8)
ระดมความคิ ดของบุ ค ลากรร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การจัด ท า
เอกสารรายงาน 9)นาบุคลากรศึกษาดู งานเกี่ยวกับการ
ประกั นคุณภาพภายใน 1.2)ด้า นงบประมาณ มี 3 ตั ว
บ่ งชี้ ดั งนี้ 1)ก ากั บ ติ ด ตามให้ มี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นระยะ 2)ให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
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การด าเนิ น งาน 3)สรุ ป ผลการใช้ ง บประมาณเมื่ อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 1.3)ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ มี 3
ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1)จัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ สืบค้นได้
ง่าย 2)จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 3)จัดทาข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 1.4)ด้านการบริหารจัดการมี 8 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1)
สร้ า งความตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ บุ ค ลากรใน
หน่ ว ยงาน 2)ส่ ง เสริ ม การท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม ของ
บุ ค ลากร 3)จั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารให้ บุ ค ลากรได้ รั บ รู้
ร่วมกัน 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 5)มีการติดตาม
ตรวจสอบการรายงานผล 6)ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
รายงานผลสรุปโครงการ กิจกรรมที่ไ ด้ดาเนินการแล้ ว
เสร็จ 7)ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน 8)นาข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานมาวิเคราะห์ผลร่วมกันและ
รายงานผล มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.14,S.D.=0.69)
และ 2) ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน มี 3 องค์ประกอบ
49 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 2.1)ด้านการเตรียมการ มี 11 ตัวบ่งชี้
ดังนี้ 1)สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า 2)ส่งเสริ ม
การท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม 3)จั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารให้
บุคลากร 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 5)
สร้ างความตระหนั ก แก่ บุ คลากร 6)เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
พื้นฐานให้ชัดเจน 7)ให้บุคลากรประชุม วิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกัน 8)ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เครื่องมือที่หลากหลายใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 9)จัดทาคู่มือการดาเนินงาน 10)ให้
บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านตามแผน11)นิ เ ทศ ติ ด ตามการ
ดาเนินงาน 2.2)ด้านการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2.2.1)ขั้น
การวางแผนปฏิ บั ติ ง าน มี 7 ตั ว บ่ ง ชี้ ดั ง นี้ 1)นิ เ ทศ
ติด ตาม การดาเนิ นงาน 2)ให้ บุค ลากรใช้แ ผนงานหรื อ
โครงการเป็ น ทิ ศ ทางในการปฏิ บั ติ ง าน 3)ใช้ ผ ลการ
ประเมินและผลวิเคราะห์ด้านต่างๆมาใช้ในการรายงาน
ผล 4)ชี้ แ จงท าความเข้า ใจบทบาทหน้ า ที่ข องบุ ค ลากร
อย่ า งชั ด เจน 5)ติ ด ตามการด าเนิ น งาน 6)ส่ ง เสริ ม ให้
บุ ค ลากรจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นตาม
ศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล 7)ให้ ค รู ไ ด้ วิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย น
2.2.2)ขั้นการดาเนินงานตามแผน มี 13 ตัวบ่งชี้ดังนี้
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1)ชี้แจงทาความเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่
บุคลากรอย่างชัดเจน 2)ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
3)ให้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนใน 4)ครูร่วมกันจัดทาหลักสูตร
หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม 5)ชี้แจง
ทาความเข้ าใจแนวทางการวั ดประเมิน ผลแก่ บุค ลากร
อย่างชัดเจน 6)ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 7)ให้ครูได้
วิเคราะห์ผู้เรียน 8)ให้ครูจัดทาเอกสารการวัดประเมินผล
ผู้เรียน 9)ประชุมระดมความคิดบุคลากรในการกาหนด
แผนปฏิบัติการประจาปี 10)ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของ
ศูน ย์ (SWOT) 11)ให้ บุ ค ลากรจั ด ท าเอกสาร โครงการ
และปฏิบัติตามที่วางไว้ 12)ให้บุคลากรรายงานผลการ
ดาเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ 13)กากับ ติดตามให้เป็นไป
ตามแผน 2.2.3)ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล มี 9
ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1)ศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์
ร่วมกัน 2)ชี้แจงแนวทางแก่บุคลากรในการนาแผนสู่การ
ปฏิบัติ 3)ให้บุคลากรจัดทาเอกสาร โครงการและปฏิบัติ
ตามแผน 4)ให้บุคลากรรายงานผลการดาเนินโครงการ
เมื่อแล้วเสร็จ 5)กากับ ติดตามให้เป็นไปตามแผน 6)ให้
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บุคลากรศึกษาเอกสารแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมู ล
7)ประชุ ม เพื่ อ ก าหนดเป็ น เอกสารในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล 8)ให้บุคลากรสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการเก็บ
ข้อมูล 9)ให้บุคลากรวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในหลายๆ
ด้าน 2.2.4)ขั้นการปรับปรุงงาน มี 4 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1)ให้
บุคลากรจัดเก็บข้อมูลในระบบสามารถสืบค้นได้ง่าย 2)ให้
บุคลากรจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 3)ให้บุคลากร
จัดทาข้อมูลด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 4)ให้บุคลากร
ที่ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งด าเนิ น งานให้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นและ
สามารถใช้ อ้ า งอิ ง ได้ 2.3)ด้ า นการรายงานผล มี 5
ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1)ให้บุคลากรวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการรายงานผล 2)ให้บุคลากรเก็บหลักฐานแผนการ
จัดการเรียนรู้ 3)ให้บุ คลากรเก็บรวบรวมข้อมู ลในด้า น
ต่ า งๆ ให้ ค รบถ้ ว น 4)ให้ บุ ค ลากรจั ด ท ารายงานการ
ประเมิ น ตนเอง (SAR)
5)ให้ บุ ค ลากรเผยแพร่
ประชาสัม พัน ธ์ ถึงผลการด าเนิน งานในรอบปีที่ ผ่ านมา
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X =
3.55, S.D.= 0.57)

ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาความพร้อมด้านปัจจัยและด้านขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
ประเด็นความพร้อม
ด้านที่ต้องเสริมสร้างความพร้อม
1. ปัจจัยในการดาเนินงาน
1.1 ด้านบุคลากร
1. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
2. บุคลากรไม่มีความสามารถในการจัดทาเอกสาร
1.2 ด้านงบประมาณ
1. การกากับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณการประกันคุณภาพภายใน
1.3 ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ
1. ระบบสารสนเทศในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
1.4 ด้านการบริหารจัดการ
1. ระบบในการพัฒนาบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน
2. กระบวนการการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
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ประเด็นความพร้อม
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ด้านการเตรียมการ

2.2 ด้านการปฏิบัติ
2.2.1 ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน
2.2.2 ด้านการดาเนินงานตามแผน

2.2.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล
2.2.4 ด้านการปรับปรุงงาน
2.3 ด้านการรายงานผล

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558

ด้านที่ต้องเสริมสร้างความพร้อม
1. การจัดประชุมสร้างความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน
2. การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
3. การจัดทาการเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับการดาเนินงานให้แก่บุคลากร
1. การกาหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายงานประจาปี
2. การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการสอนของครู และบุคลากร
1. การจัดทาหลักสูตรหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม
ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน
2. การจัดทาแนวทางการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างชัดเจน
3. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับบริบทของศูนย์
การศึกษาพิเศษและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
1. การนามาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษสู่การปฏิบัติ
2. การจัดทาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
1. การนาเสนอผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

6. อภิปรายผล
6.1 การศึ ก ษาความพร้ อ มในการด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านปัจจัยการ
ดาเนินงาน พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษยังไม่มีความพร้อม
ในด้านปัจจัยการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัช ภู่เล็ก [5] ที่ได้ศึกษาปัญหา
การบริ ห ารงานศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ สั ง กั ด ส านั ก
บริ ห ารงานการศึ กษาพิ เ ศษ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัย
พบว่ า ปั ญหาที่ พบมากที่ สุ ด ได้ แก่ งบประมาณในการ
ด าเนิ นการไม่ เพี ยงพอ ขาดงบประมาณสนั บสนุ น ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บุคลากรมีภาระงานมาก
ทั้งนี้เนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นการ
ดาเนินงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของบุคลากรใน

การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ง านมี ประสิ ท ธิ ภ าพและต้ อ งมี
งบประมาณที่สนับสนุนการดาเนินงานควบคู่กันไปด้วย6.2
แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านปัจจัยการ
ดาเนินงาน พบว่า แนวทางการเสริมสร้างความพร้อม
ด้ านปั จจั ยในการด าเนิ นงานประกั นคุ ณ ภาพภายใน มี
ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ใ นการปฏิ บั ติ ใ น
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สวาท มูลละ [6] ที่ได้ศึกษา
เรื่ อ ง การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในอาเภอสันทราย สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ควร
จัดให้มีการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า น โ ย บ า ย
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กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมวิเคราะห์ความต้องการ ของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สร้างความตระหนักให้แก่คณะครูได้เห็นความสาคัญของ
การประเมินร่ วมกันวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และจัดทาคู่มือการ
ปฏิ บั ติ งานของโรงเรี ย นประกอบการตรวจสอบ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรติพงศ์ อุ่นใจ [7] ที่
พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานขนาดเล็ ก ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายได้ เ สนอ
แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยทั้ง 4 ด้านโดยอาศัยการ
ประชุ มสนทนากลุ่ ม ก าหนดรู ปแบบบรรลุ ผลสู งสุ ด
ผู้บริหารและคณะครูควรมีส่วนร่วมและดาเนินการอย่าง
เป็นระบบ และควรพัฒนาเครื่องมือการประเมิน มีการ
วางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ด้านอุปกรณ์/
เครื่ องมื อ ประกอบด้วย 1)จั ดเก็ บข้อมู ลในระบบ
สารสนเทศ 2)จัดเอกสารการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในให้ เ ป็ น หมวดหมู่ 3)จั ด ท าข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กิ่งทอง ใจแสน [8] ที่พบว่า แนวทางพัฒนาการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 พบว่า มี
แนวทางพั ฒ นาการด าเนิ น งาน ดั ง นี้ 1)ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง นาคิด นาปฏิบัติ
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและจริงจังต่อการทางาน มีความสนใจ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ใช้ ก ารบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วม เปิ ดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้น
การเสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ และการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ทางาน หรือการทางานเป็นทีม 2) การสร้างความตระหนัก
ให้ กั บครู บุ คลากรที่ท าหน้ าที่ รับผิ ดชอบงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ให้เห็นความสาคัญและการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมไปศึกษา ดูงาน เพื่อนาไปพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน
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7. สรุป

7.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม ใน
ด้านปัจจัยการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ได้แก่
บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่สามารถจัดทา
เอกสาร การกากับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ
รวมทั้งมีความพร้อมในด้านขั้นตอน การดาเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย โดยมีความพร้อมต่าที่สุดในเรื่องการจัดทา
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
รองลงมาคือการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
7.2 แนวทางเสริม สร้ า งความพร้ อ มในการด าเนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
ปัจจัยการดาเนินงานที่มีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ผ่ านเกณฑ์ที่ กาหนด มีจ านวนทั้ งสิ้น 72 รายการ
ประกอบด้ วย ด้ านปัจ จัย การด าเนิน งาน 23 รายการ
ด้านขั้นตอน การดาเนินงาน จานวน 49 รายการ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา 1) ระดั บการจั ดการความรู้ ของผู้ บริ หารสถานศึ กษา 2) ระดั บการ
ด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในของผู้ บริ หารสถานศึ กษา และ 3) ความสั มพั นธ์ ระหว่ างการจั ดการความรู้ กั บการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 21 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2556
จานวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดั บการจั ดการความรู้ ของผู้ บริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวม และรายด้ านอยู่ในระดั บมาก 2) ระดั บการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการความรู้กับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
มีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การจัดการความรู้, การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน

Abstract
The research aimed to study 1) the level of the school administrators’s knowledge management, 2)
the level of the internal quality assurance implementation of school administrators, and 3) the relationship
between the school administrators’s knowledge management and the internal quality assurance
implementation of school administrators under Department of Vocational Education in Saraburi Province. The
sample in this study was composed of 21 school administrators and 205 school teachers under Department of
Vocational Education in Saraburi Province in education year 2013.The research instrument used for collecting
data was Likert five-point scale questionnaires.The data were analyzed using percentage, mean, standard
deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient to determine the relationship. The research
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showed that 1) the level of the school administrators’s knowledge management was at the high level in all
aspects, 2) the level of the internal quality assurance implementation of school administrators was at the high
level in all aspects, and 3) the relationship between the school administrators’s knowledge management and
the internal quality assurance implementation of school administrators under Department of Vocational
Education in Saraburi Province revealed high relationship at .01 level of significance.
Keywords: Knowledge Management, Internal Quality Assurance

1. บทนา
การพัฒนาประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และด้านอื่น ๆเพื่ อให้มีค วามทัด เทีย มกั บประเทศต่ างๆ
จาเป็ น ต้ อ งท าให้ ค น หรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นประเทศ
ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ เ ห็ น
ความส าคั ญ ของการศึ ก ษาว่ า จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศได้เป็นอย่างดี จึงได้มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นให้ ส ถานศึ ก ษามี ก ารประกั น
คุณภาพภายใน ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นการประกันคุณภาพการทางานในหน้าที่ปกติของผู้ที่
อยู่ ใ นสถานศึ ก ษานั้ น ๆ สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารประกั น
คุ ณ ภาพจึ งสามารถสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ สั งคม และ
ผู้รับบริการว่ามีกระบวนการดาเนินงาน มีการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ ที่กาหนดเพื่อมุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และสถานศึกษา
[1] สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ[2] ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ครู บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมได้ในทุกเรื่องที่รับผิดชอบ สามารถ
ทางานเป็นหมู่คณะได้ จึงจาเป็นต้องนากระบวนการการ
จัดการความรู้มาใช้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนามาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนา
คนในสถานศึกษาให้มีศักยภาพ มีความรู้ และมีปัญญาที่

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหนทางนาไปสู่การ
เพิ่มศักยภาพในการทางานของสถานศึกษาให้สูงขึ้น[3]
การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี แต่ละแห่งมีการจัดการ
ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จั ด ท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และจากผลการประเมิน [1] ซึ่งจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report :SAR) ของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง มีระดับคุณภาพในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 พบว่าวิทยาลั ยเทคนิคมวกเหล็กมีระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดี มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สู ง สุ ด ในระดั บ 5 คะแนน จ านวน 34 ตั ว บ่ ง ชี้ [4]
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีมีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับพอใช้
มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ
5 คะแนน จ านวน 18 ตั วบ่ งชี้ [5] วิทยาลัยเทคนิคท่ า
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หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี มี
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ
5คะแนน จานวน 25 ตัวบ่งชี้ [6] วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับพอใช้ มีจานวนตัว
บ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน
จานวน 23 ตัวบ่งชี้ [7] วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมีระดับ
คุณภาพในการดาเนินงานประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ
พอใช้ มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน จานวน 22 ตัวบ่งชี้ [8] วิทยาลัยการ
อาชี พ หนองแคมี ร ะดั บ คุ ณ ภาพ อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก มี
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ
5 คะแนน จานวน 30 ตัวบ่งชี้ [9] และวิทยาลัยสารพัด
ช่างสระบุรีมีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี มีจานวนตัว
บ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน
จานวน 28 ตัวบ่งชี้ [10] จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาแต่ละ
แห่ ง มี ผ ลการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2555 มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพที่
แตกต่างกัน และตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน มีจานวนตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ง
อาจจะมี ผ ลมาจากการจั ด การความรู้ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึ ก ษาการจั ด การความรู้ กั บ การด าเนิ น งานประกั น
คุ ณ ภาพภายในของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สระบุ รี ว่ า มี อ ยู่ ใ นระดั บ ใด และมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อจะนาผลการวิจัยใช้ในการ
วางแผนการจั ด การความรู้ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สาหรับ การพัฒ นาครู บุค ลากรของสถานศึ กษาให้ เป็ น
สถานศึ ก ษาแห่ ง การเรี ย นรู้ และสามารถพั ฒ นาการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นเพื่อส่งผล
ให้ นักเรียน นักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ศึก ษาระดับ การจัด การความรู้ข องผู้บ ริห าร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
2.2 เพื่อ ศึก ษาระดับ การดาเนิน งานประกัน คุณ ภาพ
ภายในของผู ้บ ริห ารสถานศึก ษาสัง กัด อาชีว ศึก ษา
จังหวัดสระบุรี
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้
กับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

3. ประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษานาไปใช้ในการ
วางแผนพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรในการจั ด การความรู้
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.2 เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษานาไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงวิธีการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
3.3 เป็นสารสนเทศสาหรับผู้ที่สนใจนาไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองเกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู้ แ ละการด าเนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายใน

4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 การจั ด การความรู้ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับมาก
4.2 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับมาก
4.3 การจัดการความรู้กับการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรีมีความสัมพันธ์กัน

5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ของ
มาร์ ควอร์ท [11] ซึ่งการจัด การความรู้ข องผู้ บริ หาร
สถานศึกษา ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้า ง
ความรู ้ 3) การจัด เก็บ และค้น คืน ความรู ้ 4 ) การ
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ถ่า ยทอดความรู ้แ ละการใช้ป ระโยชน์ และวิ ธี ก าร
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยศึกษา
ตามแนวคิด วงจรคุ ณภาพ (PDCA) ของเดมมิ ่ง [12]
ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 4) การแก้ไขปัญหา
5.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการ และ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 33 คน ครูผู้สอนใน
สถานศึ กษา จ านวน 439 คน รวมประชากร 472 คน
จากสถานศึ ก ษาทั้ ง 7 แห่ งที่ สั งกั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั งหวั ด
สระบุรี [13]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการ
และรองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 21 คน โดย
การสุ่ ม อย่ า งง่า ย (Simple Random Sampling)
สถานศึกษาละ 3 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี จานวน 205 คนโดยใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางของเคร็ซซี่ และมอร์แกน (Krejcie
& Morgan) [14] และนาไปสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดเป็น
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling)
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 0.47 ของประชากรเป้าหมายทั้ง 7 แห่ง
มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 226 คน
5.3 ด้านวิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation) และนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของตารางประกอบความเรียง

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้ างขึ้ นจากการศึ กษา แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่
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เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บข้ อมู ลทั่ วไปของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ แ ก่ เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์การปฏิบัติงานและตาแหน่งในการปฏิบัติงาน
มีจานวน 5 ข้อโดยจัดทาเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีโดย
ศึกษาตามแนวคิ ดการจัดการความรู้ ของมาร์ ควอร์ ท [11]
โดยศึ กษาใน 4 ด้านได้ แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การ
สร้ างความรู้ 3) การจั ด เก็ บและค้ นคื นความรู้ 4) การ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ มีจานวน 24 ข้อโดย
จัดท าเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรวั ดประเมิ นค่า (Rating
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ [15]
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บการด าเนิ นงาน
ประกั นคุ ณภาพภายในของผู้ บริ หารสถานศึ กษาสั งกั ด
อาชี วศึ กษาจั งหวั ดสระบุ รี โดยศึ กษาตามวงจรคุ ณภาพ
(PDCA) ของเดมมิ่ง [12] โดยศึกษาใน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
การวางแผน 2) ด้ านการปฏิ บั ติ ตามแผน 3) ด้ านการ
ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ และ4) ด้ านการแก้ ไขปั ญหา มี
จานวน 20 ข้อโดยได้จัดทาเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Linkert) มี 5 ระดับ
[15]
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ยได้ ท าการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยการใช้ โปรแกรม
ส าเร็ จรู ปที่ สอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ และการทดสอบ
สมมุติฐานของการวิจัย ดังนี้
6.2.1 สถิติพื้นฐาน โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage : %)
ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.)
6.2.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการดาเนินงาน
ประกั นคุ ณภาพภายในของผู้ บริ หารสถานศึ กษาสั งกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยใช้การทดสอบด้วยการหาค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient : r)

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 226 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-35
ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า มี
ประสบการณ์การปฏิ บัติงานระหว่า ง 6 - 10 ปี และมี
ตาแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาเป็นข้าราชการครู
7.2 ระดั บ การจั ด การความรู้ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกั ดอาชี วศึ กษาจั งหวั ดสระบุ รี ตามความคิ ดเห็นของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา
และครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษาสั งกั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั งหวั ด
สระบุรี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้าน
พบว่ าการจัดการความรู้ ของผู้ บริหารสถานศึ กษาอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ( ̅ = 4.07, S.D.= 0.55) โดยมีการ
แสวงหาความรู้ (X1) (̅ = 4.10, S.D.= 0.62) มีระดับการ
ปฏิบัติมากสูงสุด และที่มีระดับการปฏิบัติมากต่าสุด คือ
การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (X3)(̅ = 4.05, S.D.= 0.62)
7.3 ระดับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตาม
ความคิ ด เห็ น ของผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รอง
ผู้อานวยการสถานศึก ษา และครูผู้ สอนในสถานศึ กษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านของการวิ จั ย เมื่ อ
พิ จ ารณาจ าแนกตามรายด้ า น พบว่ า การด าเนิ น งาน
ประกั นคุ ณ ภาพภายในของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาสังกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( ̅ =
4.20, S.D.= 0.46) โดยมีการวางแผน (Y1) ( ̅ = 4.26,
S.D.= 0.51) มีระดับการปฏิบัติมากสูงสุด และที่มีระดับ
การปฏิบัติมากต่าสุด คือ การปฏิบัติตามแผน (Y2) ( ̅ =
4.20, S.D.= 0.59)
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7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ (Xtot) กับ
การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา (Ytot) สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตาม
ความคิ ด เห็ น ของ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รอง
ผู้อานวยการสถานศึก ษา และครูผู้ สอนในสถานศึ กษา
สังกั ด อาชี ว ศึ ก ษาจังหวั ด สระบุ รี พบว่ า โดยภาพรวมมี
ระดับความสัมพันธ์สูง เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายคู่ พบว่า คู่ที่ มีความสัมพันธ์
สูงสุด เรี ย งตามล าดับ คือ การจัด การความรู้ด้ า นการ
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ ( X4 )กั บ การ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน (Ytot) การจั ด การ
ความรู้ ด้ า นการจั ด เก็ บ และค้ น คื น ความรู้ ( X3 )กั บ การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน (Ytot) และการจัดการ
ความรู้ (Xtot) กับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ด้ า นการตร วจสอบผล การปฏิ บั ติ ( Y3) และคู่ ที่ มี
ความสัมพันธ์ปานกลางต่าสุด คือ การจัดการความรู้ด้าน
การแสวงหาความรู้(X1)กับการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในด้านการปฏิบัติตามแผน (Y2)

8. การอภิปรายผล
8.1 การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
โดยมีการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความ รู้ (X1) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
สังกั ดอาชีวศึ กษาจังหวัด สระบุรีใ ห้ค วามสาคั ญกับ การ
เรี ย นรู้ ข องครู บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเป็ น อย่ า งยิ่ ง
โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้ที่สามารถแสวงหาได้จาก
แหล่งต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่ง
การแสวงหาความรู้จากภายในสถานศึกษาสามารถทาได้
โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยการฝึกอบรม สัมมนา หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ส่วนการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษาสามารถทาได้ด้วยการจ้างที่ปรึกษา
การรับข่าวสารจากสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิ มพ์
การรวบรวมข้ อ มู ล จากลู ก ค้ า รวมทั้ ง การร่ ว มมื อ กั บ
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สถานศึกษาอื่น [11] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมจิตร์ สุวรักษ์ [16] ที่พบว่าการวิจัยการจัดการ
ความรู้ ใ นส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลในเขตภาคกลางใน
ภาพรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.66
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี คงสง [17] ที่พบว่าการ
จัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นการแสวงหาความรู้ ด้ า นการ
จัดเก็บและค้นคืนความรู้ ด้านการสร้างความรู้และด้าน
การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
8.2 การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีการวางแผน (Y1) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สระบุ รี ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างมากเพราะผล
ที่เกิดขึ้นจะทาให้ประชาชนและสังคมเกิดความมั่นใจใน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และสามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิตของสถานศึกษา
ตลอดจนทาให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งรวมทั้ ง กระตุ้ น ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาหรือสมาชิกใหม่ในสถานศึกษาตระหนักและ
ด าเนิ น การในภาระงานตามหน้ า ที่ ข องตนในการจั ด
การศึกษาให้มีคุณภาพ [18] ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของซูดาไว มะแซ [19] ที่พบว่าการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อาวุธ เหล่าคนค้า [20] ที่
พบว่าการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจาแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
8.3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจั ด การความรู้ กั บ การ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย
พบว่ามีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดั บ .01 ซึ่ ง ตรงกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
สระบุ รี เ ห็ น ว่ า หากจะการจั ด การความรู้ ใ ห้ ป ระสบ
ผลสาเร็จ จะต้องมีการให้คาปรึกษาหารือกันเพื่อลงมือ
ปฏิบัติโดยมีที่ปรึกษาด้านการลงมือทามาช่วยเหลือ โดย
ให้เริ่มทาในกลุ่มเล็กๆ ไป ก่อนใช้วิธีง่ายๆ ก่อน แล้วจึง
ค่อยๆ ขยายไปใช้วิธีการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สิ่งสาคัญก็คือ
ต้องให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างกันของบุคคลใน
องค์กร วิธีการใดก็ตามที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานของ
กลุ่มหรือของตน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
หรือความรู้ที่เกิดจากการทางาน ถือว่าเป็นการจัดการ
ความรู้ทั้งสิ้น ซึ่งมีวิธีการจัดการความรู้มากมายหลายวิธี
ควรใช้วิธีที่มีความง่ายในช่วงเริ่มต้น แล้ วค่อยใช้วิธีการที่
ยากหรือซับซ้อนขึ้นตามลาดับและความจาเป็น กล่าวโดย
วีระพจน์ กิมาคม (อ้างถึงในรวิ บัวด้วง) [21] และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ [22] ซึ่งใน
กระบวนการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ กษาที่ มี การควบคุ มคุ ณ ภาพการศึ กษาโดยการ
กาหนดมาตรฐานด้านผลผลิต ปัจจัย และกระบวนการ
และการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานซึ่งได้แก่การดาเนินการจัด
ปัจจั ยต่ าง ๆ ให้มีม าตรฐานเช่ น พัฒนาอาจารย์ผู้ สอน
พัฒนาผู้บริหาร ปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนอื่นๆรวมทั้ง
การจัดการองค์กรหรือคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ
ของสถานศึก ษา การปรับ กลยุ ทธ์และกระบวนทัศน์ใ น
การปฏิ บั ติ ง า น การ ตรวจ สอบคุ ณ ภาพ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพ
จุดเด่น จุดด้อย และนาไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของ
สถานศึ ก ษาและจั ด ท ารายงานต่ อ ประชาชนหรื อ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ดาเนินการโดยคณะกรรมการในสถานศึกษา
จัดให้มีการตรวจสอบภายในการประเมินความก้าวหน้า
จากองค์กรภายนอก เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เป็ น กระบวนการติ ด ตามหรื อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพว่ า ถึ ง
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้เพียงใด เพื่อตรวจสอบว่าการ
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ปฏิบัติงานที่กาลังดาเนินการอยู่นั้นมีมาตรฐานแล้วหรือ
ยัง มีเรื่องใดที่ควรปรับปรุงให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน การ
ประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานเป็นการขอรับรองจาก
องค์กรภายนอกโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินี คงสง [17] ทีพ่ บว่า การ
จั ด การความรู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นผลงานและด้ า นสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานเขตหาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาวุธ เหล่าคนค้า [20] ที่พบว่า ทักษะการบริหารกับการ
ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของ
ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทางบวก อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ.01อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
9.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู้ ที่
ส่งผลกั บประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
9.2 ควรมีก ารศึก ษาวิจั ยเกี่ย วกั บปั จจั ยที่ ส่งผลต่อ การ
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บทคัดย่อ
ทุกวันนี้เราไม่ได้บริโภคอรรถประโยชน์ของสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เราบริโภคสินค้าเชิงสัญญะไปพร้อม
กัน เราใช้มันเพื่อใช้สื่อความหมายถึงตาแหน่งแห่งที่ รสนิยม รูปแบบการใช้ชีวิต รวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ของผู้บริโภค
การที่เราต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงมากให้กับสินค้าแบรนด์เนม เนื่องมาจากการนาเสนอสินค้าเหล่านั้นผ่านสื่อระดับโลกนั่นเอง
ในบางกรณีที่เราจาเป็นต้องใช้ภาพลักษณ์ระดับโลกเพื่อบ่งบอกว่าเราเป็นใคร อยู่ในสถานภาพใด ระดับสังคมใด เพื่อสื่อ
ความหมายกับผู้ที่พบเห็นเราในแวดวงสังคม การบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ของผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่
แตกต่างกันออกไป บางกรณีซื้อสินค้าเพื่อให้ได้รับการยกย่อง เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ รถยนต์ หรือแม้กระทั่งบ้าน
ที่เราอาศัยอยู่ ฯลฯ การโฆษณาจึงได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติและสิ่งอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อแสดงความ สัมพันธ์ทางสังคมโดยผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการ
บริโภคนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มวัฒนธรรมและรูปแบบการดาเนินชีวิต ดังนั้นการโฆษณาจึงมีส่วนสาคัญอย่างมาก
ในการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคในสังคมไทย
คาสาคัญ: การโฆษณา, วัฒนธรรมการบริโภค, สังคมไทย

Abstract
Nowadays, the utility of consumer goods is not the only one that has been consumed, but we also
devour the consumption of signs along the way. Thus, the consumption of signs is to convey the contemporary
style of living including the characteristics of the consumer. As we have to pay a very high price for brand-name
products that due to the presentation of those products through the global media itself. In order to indicate
their product, they would need to use global image. On the other hand, the consumption of goods and
services has different purposes to consumers. Some product such as food, cloth, car or even house has been
represented to be valuable. Therefore, advertisement has become a significant tool in communicating about
attitude and other things about appearance themselves in order to demonstrate social relationships through
patterns of consumption of goods and services. By the time consumption patterns are different according to
the group's culture and lifestyle. Hence, advertising is extremely essential to create the culture of consumption
in Thailand.
Keywords: Advertising, Consumer Culture, Thailand Society
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1. บทนา

การบริ โภคของมนุ ษ ย์ เ ราในทุ ก วัน นี้ เ กิ ด จากความ
ต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ และความต้ อ งการขั้ น
พื้ น ฐานนี้ ก็ ถู ก กระตุ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการในการ
บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ยารัก ษาโรค ที่อ ยู่อาศัย กลายเป็นสิ นค้าของสังคมทุ น
นิ ย มในปั จ จุ บั น ไปแล้ ว ซึ่ ง เป็ น “สั ง คมการบริ โ ภค”
(The Social of Consumption) เป็นวัฒนธรรมใหม่ของ
การบริโภคในระบบทุนนิยม [1] นอกจากนี้สิ่งที่สะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง “วั ฒ นธรรมการบริ โ ภค ” (Consumer
Culture) ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีคือ การโฆษณา
(Adverting) โฆษณาเป็นการผสมผสานระหว่างสินค้า
(Product) หรือบริการ (Service) กับศิลปะการเล่าเรื่อง
ที่นาเสนอด้วยกลวิธีต่าง ๆ ที่แยบยลและน่าสนใจ จนเกิด
การตระหนักรู้ (Awareness) การจดจา (Reminder)
ทาให้ผู้บริโภคเกิดแรงปรารถนาความต้องการในสินค้า
และบริการนั้น ๆ
ทุกวันนี้เรามิได้บริโภคอรรถประโยชน์ของสินค้าเพียง
อย่างเดียว เพราะอรรถประโยชน์การใช้สอยของสินค้าถูก
ทาให้ลดบทบาทลงอย่างด้วยตรรกะของความแตกต่าง
(Difference) แม้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ต รรกะ
ประเภทสัญญะมากกว่าอรรถประโยชน์มากกว่าก็ตาม แต่
ก็ ยั ง มี สิ น ค้ า บ า ง อ ย่ า ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ยั ง ต้ อ ง อ า ศั ย
อรรถประโยชน์ ข องสิ น ค้ า โดยขึ้ น อยู่ กั บ เงื่ อ นไข
สถานการณ์ บริ บ ททางสั ง คม เช่ น อาหารที่ มี ก าร
ประดิดประดอย ราคาแพง ๆ ที่ให้บริการในบรรยากาศ
สุดหรู ที่แม้จะเป็นสัญญะของชนชั้นสูง บ่งบอกถึ งความ
ร่ ารวย แต่ ถ้ า อาหารนั้ น ไม่ อ ร่ อ ย ผู้ บ ริ โ ภคก็ จ ะเลิ ก
รับประทานไปเอง นั่นหมายความหมายว่าสินค้าประเภท
“อาหาร” ยังคงต้องมีอรรถประโยชน์ของตัวมันอยู่ นั่น
คื อ ความอร่ อ ยนั่ น เอง แต่ อ าจมี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า
อรรถประโยชน์ อื่ น เพิ่ ม เข้ า ไปแล้ ว แต่ ก รณี ในโฆษณา
สินค้าประเภท “เครื่องปรุงรส” ดังเช่นภาพตัวอย่างที่ 1
จะสังเกตได้ถึงถ้อยคาโฆษณาที่นาเสนอว่า สินค้าตัวนี้จะ
ช่วยเพิ่ม “ความอร่อย” ให้แก่อาหารประเภทอื่น ๆ เสมอ
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ซึ่ ง แนวคิ ด เรื่ อ งความอร่ อ ยนี้ ไ ม่ ส ามารถทิ้ ง ไปได้ นั่ น
หมายความว่า อรรถประโยชน์การใช้สอยของสินค้าก็คือ
ความอร่ อ ย นั้ น ยั งเป็ น ความจ าเป็ น พื้ น ฐานของสิ น ค้ า
ประเภทเครื่องปรุงรสที่ต้องมีอยู่เสมอ
ภาพที่ 1 โฆษณาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส “รสดี 58” [2]

ประเภทของสิ น ค้ า เป็ น ตั ว แปรชนิ ด หนึ่ ง ที่ ท าให้
อรรถประโยชน์การใช้สอยของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามข้อเสนอของ Baudrillard ที่ได้วิเคราะห์เรื่องการ
บริ โ ภคสั ญ ญะเอาไว้ กรณี ศึ ก ษาของกาญจนาภรณ์
พลประที ป เมื่ อ เป็ น สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม เพื่ อ
สุขภาพ จะพบว่า มีการใช้ตรรกะเชิงอรรถประโยชน์การ
ใช้สอยมาใช้ในงานโฆษณามากที่สุด เช่น ใช้บารุงร่างกาย
ผิ ว พรรณ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค รองลงมาคื อ
ตรรกะแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ อันดับสาม เป็นตรรกะ
มูลค่าเชิงสัญญะ และอันดับสุดท้ายน้อยที่สุดเป็นตรรกะ
แลกเปลี่ย น [3] จะเห็น ได้ว่ า “ประเภทของสิน ค้ า ” มี
ความเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ตรรกะต่าง ๆ ในโฆษณา
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง
ส าหรั บ การบริ โ ภคเชิ ง สั ญ ญะ ซึ่ ง Baudrillard
วิเคราะห์ว่า “การบริโภคสัญญะ” (Consumption of
sing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสื่อ ศิลปะ แฟชั่น
และเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ ก ลายมาเป็ น รู ป แบบที่ ส าคั ญ ของ
กระบวนการทาให้กลายเป็นสินค้า (Commodification)
และการบริโภค (Consumption) เป็นตัวกาหนดหน้าที่
(Function) ที่สาคัญในชีวิตประจาวัน [4] เมื่อเทคโนโลยี
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ต่าง ๆ ได้พัฒนาไปอย่างเจริญก้าวหน้ามากมนุษย์เรามี
ความต้องการอาหารทางใจ ซึ่งเป็นการบริโภคภาพลักษณ์
ของสินค้า ทั้งนี้ Baudrillard ได้ค้นคว้าเทคนิคและการ
ใช้ สื่ อ โฆษณา พบว่ า สื่ อ โฆษณาก็ เ ป็ น วิ ธี ก ารแฝงที่
ก่อให้เกิดความแตกต่างทางสังคมเช่นกันการวิเคราะห์
การบริโ ภคจะเป็ น ไปได้ ก็ต่ อเมื่อ ตั้งอยู่บ นรากฐานการ
วิ เ คราะห์ บ นตรรกะวิ ท ยาสั ง คมการผลิ ต และการ
แลกเปลี่ยนเชิงสัญญะ เมื่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้
พั ฒ นาก้ า วหน้ า ดี แ ล้ ว ความเย้ า ยวนในการบู ชาสิ น ค้ า
(Fetishism) ของคนในสั งคมจะมี มากขึ้นไปด้ว ย [5]
ตั ว อย่ า งเช่ น การบริ โ ภคสิ น ค้ า แบรนด์ เ นม (LOUIS
VUITTION, Christian Dior, Rolex) สินค้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ
(Nike, Adidas) เป็นต้น ซึ่งสินค้าแบรนด์เนม (Brand
Name) เหล่านั้นสร้างมูลค่าจากการโปรโมทสินค้าในสื่อ
ต่าง ๆ อย่างเป็นจานวนมาก เราจะพบเห็นสินค้าแบรนด์เนม
ได้ จ ากนิ ต ยสารหั ว นอก เช่ น ELLE VOGUE CELO
COSMOPOLITAN MADAM FIGALO เป็นต้น ซึ่งล้วน
เป็นนิตยสารข้ามชาติ เป็นสื่อระดับโลก และต้องจ่ายค่า
โฆษณาเป็นจานวนหลายร้อยล้านบาท และสินค้าแฟชั่น
สินค้ าแบรด์เ นมเหล่า นี้มีมู ลค่ าในการแลกเปลี่ ยน เช่ น
นาฬิกา Rolex กระเป๋า LOUIS VUITTON สามารถ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ แต่มูลค่าในการแลกเปลี่ยนนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมและมูลค่าในการแลกเปลี่ยนก็ล้วน
มาจากการซื้ อ สื่ อ ระดั บ โลก เพื่ อ ท า การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ เหล่านั้น เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์
เป็นที่รู้จัก (Awareness) ในกลุ่มผู้บริโภค การที่เราต้อง
จ่ายเงินในราคาที่สูงมากให้กับสินค้าแบรนด์เนมเหล่านั้น
เนื่อง มาจากการโปรโมทสินค้าเหล่านั้นผ่านสื่อระดับโลก
(World Class Media) นั่นเอง นอกจากนี้ในบางกรณีที่
เราจาเป็นต้องใช้ภาพลักษณ์ระดับโลก เพื่อบ่งบอกว่าเรา
เป็นใคร อยู่ในสถานภาพใด ระดับสังคมใด สินค้าเหล่านี้
จะสามารถบ่งบอก และสื่อความหมายในการสื่อสารกับผู้
ที่พบเห็นเราในแวดวงสังคมได้ เช่น ถ้าเราเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร นักธุรกิจพันล้าน ฯลฯ การใช้สินค้า
แบรนด์เนมก็จะช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูภูมิฐาน
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ระดับ ดังเช่นภาพตัวอย่างที่ 2 การรับรู้ในส่วนที่กล่าวมา
นั้น ล้วนเกิดมาจากการบริโภคสัญญะของสินค้าเหล่านั้น
เอง
ภาพที่ 2 สินค้า LOUIS VUITTION [6]

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาอยู่
ในยุคของสังคมแห่งการบริโภค (Consumer Society)
อันเป็นผลเนื่องมา จากความก้าวหน้าของระบบทุนนิยม
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ แ บบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เราในฐานะผู้บริโภคทุกวันนี้ทาการ
บริโภค “สัญญะ” (Sign) กันเป็นจานวนมาก ดังตัวอย่าง
ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว ในข้ า งต้ น “วั ฒ นธรรมการบริ โ ภค”
(Consumer Culture) มีเสน่ห์และน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังเช่น
ที่ Baudrillard ได้กล่าวถึงบทบาทของการโฆษณาที่มี
ผลอย่างมากต่อสังคมการบริโภค

2. วัฒนธรรมการบริโภค
มุมมองที่มีต่อการบริโภคในเชิงวัฒนธรรม หรืออีกนัย
หนึ่งคือ “วัฒนธรรมการบริโภค”นั้น Featherstone [7]
ได้ น าเสนอสามแนวทางหลั ก ด้ ว ยกั น ประการแรก
วัฒนธรรมการบริโภคเป็นผลมาจากการขยายตั วของการ
ผลิต สิน ค้าภายใต้ ระบบทุ นนิย ม ประการที่ สอง สิ นค้ า
ภายใต้วัฒนธรรมบริโภคได้กลายมาเป็นสิ่งที่คนในสังคม
ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และใช้สร้างความแตกต่าง
ประการสุดท้าย วัฒนธรรมการบริโภคเป็นแหล่งความรู้สึก
พึงพอใจและความฝันของผู้คน
จากแนวทางการศึ กษาทั้ งสามของ Featherstone
สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ อธิบายได้
ว่า ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีรูปแบบการ
ผลิ ต แบบขนาดใหญ่ ท าให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า และ
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บริการจานวนมาก ซึ่งนาไปสู่การสะสมของวัฒนธรรม
ด้านวัตถุในรูปแบบของสินค้าบริโภค และช่วยกระตุ้นการ
เติบโตด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่างและการบริโภคของคน
ในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น “ตัวสินค้า” กลายมาเป็นวัตถุที่มี
ความสาคัญยิ่งสาหรับใช้เป็นสื่อในการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม รวมไปถึ งบ่งชี้ถึ งความเป็น ตัวตนที่ แตกต่ างจาก
ผู้อื่น อีกทั้งพัฒนาการทางการผลิต การโฆษณาตอลดจน
แฟชั่น ต่างเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้สินค้ากลายเป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคปรารถนา ทั้งนี้โดยการสร้างเทคนิคต่าง ๆ ใน
การขายฝัน และจิน ตนาการแก่ผู้ บริ โภคให้ ได้ มากที่ สุ ด
นั่นเอง
จากคาถามง่าย ๆ ว่าปัจจุบัน “เหตุใดคนจึงบริโภค
มากขึ้น” สินค้าและบริการเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร
Brown [8] ได้ให้คาตอบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่
โดดเด่นสามด้านของ “คุณค่า” (value) ที่มีอยู่ในสินค้า
และบริการดังกล่าว แรกเริ่มมาจาก คุณค่าในเชิงใช้สอย
(use value) ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสินค้าและ
บริการ Marx ชี้ให้เห็นว่าการทางาน (work) และการ
ผลิต (production) ในสังคมอดีตวางเป้าหมายเพื่อคุณค่า
ในการใช้งานเป็นหลัก คนผลิตสิ่งที่ตนเองต้องการและ
มองการใช้แ รงงานของตนเป็ น ไปเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการนั้น แต่ต่อมาลัทธิทุนนิยมได้เปลี่ยนความหมาย
ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งตัวคนทางาน (worker) ไปสู่คุณค่า
ในเชิงการแลกเปลี่ยน (exchange value) ในฐานะที่เป็น
“สินค้า” ของระบบตลาดเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้กลุ่มนายทุน
ได้ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม จากเดิ ม อย่ า งมหาศาล Marx ชี้ ว่ า
ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้นาไปสู่ลัทธิการบูชา
สินค้า (commodity fetishism) ซึ่งแสดงถึงการสูญเสีย
ของผู้บริโภคในการมองเห็นความจาเป็นของสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ (sight of needs) และยังสูญเสียการตระหนัก
ถึงลักษณะที่แท้จริงของตัวสินค้าในฐานะที่เป็น ผลผลิต
จากการขูดรีดแรงงานอีกด้วย จากข้อสังเกตของ Marx
จึ ง น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาแนวคิ ด ที่ ม องสิ น ค้ า เป็ น เสมื อ น
“สัญลักษณ์ของคุณค่าเชิงสัญญะ” (symbolic of the
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sign value) ซึ่ งผู้ บ ริ โ ภคได้ บ ริ โ ภคความหมายเชิ ง
วัฒนธรรมที่มากับสินค้านั้น ๆ
ตรรกะของสินค้า (logic of commodity) ที่เปลี่ยน
ไปสู่การสื่อคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ได้กลายมาเป็นจุดสาคัญ
ในงานเขีย นของ Baudrillard [9] ซึ่งน าแนวคิ ดสั ญญะ
วิทยา (semiology) มาใช้อธิบายถึงการบริโภคในปัจจุบนั
ว่าเป็นเงื่อนไขที่นาไปสู่การบงการของสัญญะ กล่าวคือ
สั ญ ญะและสิ น ค้ า ต่ า งได้ ร่ ว มกั น ผลิ ต สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
“commodity-sign” ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างสัญญะที่มีอยู่
ในสื่อ และโฆษณาต่า ง ๆ นั่ นหมายถึง สั ญญะเหล่า นั้ น
สามารถเป็ น อิ สระจากตั ว ของวัต ถุ แ ละยั งถู ก ใช้ ใ นการ
ปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง (difference) ของ
ปั จ เจกในสั ง คม ในงานเขี ย นช่ ว งหลั ง ของ Bourdieu
[10-11] ได้เน้นภาคการผลิตที่เปลี่ยนไปสู่การผลิตซ้า
ของสัญญะ (sign) ภาพลักษณ์ (image) และการจาลอง
(simulation) สิ่งต่างๆ ผ่านสื่อ ทาให้ภาพที่สร้างขึ้นกับ
ความเป็นจริงที่มีอยู่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ความ
เป็นจริงถูกแทรกแซงบิดเบือนและสูญหายไปสิ้น สัญญะ
ต่าง ๆ ทาการสะท้อนความหมายระหว่างกันเองโดยไม่
ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับโลกความเป็นจริง จน
ท้ายที่สุดเราไม่สามารถสืบสาวถึ งความหมายที่ แท้จริ ง
ของสัญญะได้ [12]
ขณะเดี ย วกั น ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมระหว่ า ง
ผู้บริโภคถูกลดโครงสร้างลงให้เหลือเพียงความ สัมพันธ์ใน
เชิงสัญญะและโลกในพื้นที่ทางสัญญะจึงเป็นโลกเสมือน
จริ ง “ยุ ค ของการจ าลอง” (simulacrum) ไม่ ไ ด้ มี
ความหมายอ้างอิงถึงความเป็นจริงอีกต่อไป หากแต่สร้าง
ความเป็ น จริ งชุ ด ใหม่ ซึ่ งเป็ น มายาภาพ (myth) ขึ้ น มา
แทน ยิ่งกว่านั้น บทบาทของผู้คนยังถูกลดความสาคัญให้
เหลื อ เพี ย งแค่ “การเล่ น ” (playing) กั บ ภาพจ าลอง
เหล่านั้นมากกว่าที่จะ “ใช้” (using) Baudrillard ชี้ว่า
นั่ น คื อ ชั ย ชนะของวั ฒ นธรรมในเชิ ง สั ญ ญะ ซึ่ ง มี ผ ล
เปลี่ ย นแปลงทิ ศ ทางการก าหนดสิ่ ง ต่ า ง ๆ เมื่ อ
ความสัมพันธ์เชิงสัญญะมันก็เป็นเหมือนจุดจบอย่างหนึ่ง
ของสังคม [13] สาหรับ Baudrillard แล้ว การบริโภคจึง
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ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เฉพาะแค่ ค วามบ้ า คลั่ ง ของการซื้ อ สิ น ค้ า
ฟุ่มเฟือย สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะส่วนบุคคลในแง่ความมีเสรีภาพ เติมเต็ม
ความรู้สึกถึงการมีตัวตนหรือโอกาสในการบริโภคเท่านั้น
แต่การบริโภคเป็น “โครงสร้าง” อย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ปัจเจกในลักษณะเชิงบีบบังคับ การจัดระเบียบโครงสร้าง
ในแง่ นี้ คื อ การสร้ า งระบบที่ เ กี่ ย วกั บ รหั ส ของบรรดา
สัญญะต่าง ๆ (a coded system of signs) โดยปัจเจก
จะถูกบังคับให้เข้าสู่ระบบดังกล่าวผ่านการบริโภค และ
การบริโภคได้กลายมาเป็นหนทางสาคัญที่ผู้คนใช้ติดต่อ
สัมพันธ์กัน การสร้างคุณค่าเชิงสัญญะจากการบริโภคนี้
เองที่กล่อมเกลาให้ผู้คนเกิดความเชื่อ ว่าพวกตนเป็นผู้มี
ความมั่งคั่ ง ถู กเติ มเต็ ม มี ความสุข และรู้สึก มีเสรีภาพ
[14]
ภายใต้ ก ระบวนการบริ โ ภคในเชิ ง สั ญ ญะ (The
consumption of sign) อาจแบ่งออกเป็นสองกระบวน
การหลักที่สาคัญ [15] ได้แก่ กระบวนการสร้างความ
แตกต่าง (Distinction) และกระบวนการลอกเลียนแบบ
(Imitation) เราสามารถยกตัวย่างง่าย ๆ โดยดูจากการ
บริโภคเสื้อผ้าของผู้คนทุกวันนี้ เมื่อมองจากมุมของชนชั้น
สูงหรือชนชั้นกลางในการซื้อเสื้อผ้าบางยี่ห้อที่มีราคาแพง
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีมูลค่าใช้สอยต่างไปจากเสื้อผ้าทั่วไป นั่นเป็น
เพราะเสื้อผ้าเหล่านั้นสามารถสะท้อน “สัญลักษณ์” ที่
บอกให้ คนรู้ ว่า คนสวมใส่เ ป็ นชนชั้น ระดั บใดของสังคม
กระบวนการบริโ ภคเช่น นี้จึ งเป็นไปตามหลัก การสร้า ง
ความแตกต่าง ขณะเดียวกัน เมื่อมองจากมุมของชนชั้น
ล่างหรือชนชั้นกลางบางกลุ่ม การที่คนกลุ่มนี้พยายามหา
เสื้อผ้ามียี่ห้อมาใส่ แม้ว่าจะเป็นของปลอมก็เพื่อให้การ
บริโภคนั้นทาหน้าที่เป็นตัวแทนยกระดับหรือเลื่อนชั้นทาง
จินตนาการ แม้ว่าในความเป็นจริงคนจนยังคงยากจนอยู่
หากแต่ในจินตนาการคนที่สวมใส่กลายเป็นคนโก้เก๋ อย่าง
น้อยก็ถือว่า “จนแต่มีรสนิยม” การบริโภคในกระบวน
การนี้ผู้บริโภคระดับล่างได้บริโภค “สัญญะ” ของสินค้า
เช่นเดียวกัน หากแต่ด้วยกระบวนการเลียนแบบชนชั้นที่
เหนือกว่า
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ผลกระทบจากการบริโภคเชิงสัญญะมีหลายประการ
ประการสาคัญที่สุด สัญญะจะทาให้คนบริโภคอย่างไม่
สิ้นสุด เนื่องจากคนจะไม่บริโภคเพียงแค่ความต้องการที่มี
ต่อวัตถุ แต่จะบริโภคเพราะความต้องการทางสัญญะ ซึ่ง
เป็นความต้องการที่ไร้ขอบเขตจินตนาการ และยังถูกปรุง
แต่งให้กลายเป็นความปรารถนาเพื่อสร้างความหมายทาง
สังคม (desire for social meaning) เช่น การใช้สินค้า
เพื่อสร้างการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน รวมทั้งความต้องการ
ที่ จ ะมี เ อกลั ก ษณ์ ต่ า ง ๆ ไปจากคนอื่ น (need for
difference) โดยเราสามารถเห็นกระบวนการสร้างความ
แตกต่างเช่นนี้ได้จากวงจรของระบบแฟชั่น ที่เน้นรูปแบบ
ทันสมัย หรือ ความสดใหม่ กว่า ตลอดเวลา นอกจากนั้ น
อิทธิพลของสัญญะยังเป็นตัวกาหนดแบบแผนการบริโภค
ของคนได้อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อสัญญะกาหนดขอบเขต
ทางวั ฒ นธรรมทั้ ง ทางชนชั้ น รสนิ ย ม คุ ณ ภาพของ
ผู้บริโภค คนย่อมจะยุติการบริโภคสินค้าลงเมื่อมูลค่าเชิง
สัญลักษณ์ของสินค้าหมดไป ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายก็คื อ
แบบแผนการบริโภคเสื้อผ้าการแต่งกายที่จะไม่ถูกเปลี่ยน
เพราะมั นเก่าขาดแต่เ ป็น เพราะมัน “ล้ าสมั ย ” ในแง่ นี้
การบริ โ ภคเชิ งสั ญญะจึ งช่ วยตอบสนองเรื่ อ งสิ น ค้ า ล้ น
เหลือจากกระบวนการผลิตขนานใหญ่ของระบบทุนนิยม
ได้เป็นอย่างดี
จากผลงาน Baudrillard ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด อย่ า งหนึ่ ง ที่
สาคัญว่า อย่างน้อยที่สุดเมื่อสิ่งที่เราบริโภคทุกวันนี้ คือ
“สั ญ ญะ” อั น ได้ แ ก่ ภ าพลั ก ษณ์ ม ากกว่ า ตั ว สิ น ค้ า นั่ น
หมายถึง ตัวผู้บริโภคเองควรจาเป็นต้องสามารถ “อ่าน”
ระบบของการบริโภคให้ได้ เพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่บริโภคเข้าไป
นั้นคืออะไร ยิ่งกว่านั้นหากรู้ถึง “รหัส” ที่มีอยู่ทั้งหมดได้
ก็จะสามารถรู้ความหมายในการบริโภคสินค้าชนิดนั้นๆ
มากกว่าคนอื่น [16] ความคิด ดังกล่ าวสอดคล้ องกั บ
ความคิดของ Bourdieu ที่มองว่าในสังคมสมัยใหม่ การมี
ทุน ทางวัฒ นธรรมหรื อ “ความรู้ ” ที่ มีต่ อ ตัว สิน ค้ าเป็ น
เรื่องที่จาเป็นเพราะมันสามารถช่วยให้คนเข้าใจ แยกแยะ
ประเภทสิ น ค้ า ตลอดจนใช้ สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ยกตัวอย่างเช่น เราจะไม่ตั้งคาถามเฉพาะแค่ว่า “เสื้อผ้า
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แบบไหนที่ เ ราสวมใส่ ” หากแต่ สิ่ ง ส าคั ญ นั่ น คื อ เรา
จาเป็นต้องรู้ว่า “เสื้อผ้าเหล่านั้นควรใส่ อย่างไรมากกว่า”
Bourdieu [17] นาเรื่องราวของ “รสนิยม” (taste)
มาใช้อธิบายการบริโภคของผู้คนในยุคปัจจุบันว่าคนจะ
บริโภคและใช้ชีวิตอย่างไร ขึ้นอยู่กับรสนิยมของตัวเขาใน
การที่ จ ะนิ ย ามว่ า เขาควรบริ โ ภคหรื อ ใช้ ชี วิ ต อย่ า งไร
รสนิยมจึงเป็นสิ่งที่ใช้จัดจาแนกคน (taste classifiers
and classified the classifiers) ภายใต้บริบทดังกล่าว
สิ น ค้ า จึ ง กลายเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ส าหรั บ การน ามาบ่ ง ชี้ ถึ ง
ต าแหน่ ง แห่ ง ที่ ข องบุ ค คลหรื อ เรี ย กว่ า “positional
goods” ด้วยเหตุนี้ ความรู้ที่คนมีต่อตัวสินค้าจึงจาเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนั้น ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ
ในสังคม อาจกล่าวได้ว่า มันจาเป็นที่บุคคลจะต้องเรียนรู้
ถึงกฎและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศักยภาพในเชิงอานาจที่
จะมีต่อคนรอบข้าง รวมถึงสถานภาพและจุดยืนทางสังคม
ผ่านการอ่าน (reading) มารยาทหรือพฤติกรรมจากคน
เหล่านั้นด้วย [18]
Brown [19] กล่าวว่าในงาน Distinction ผู้เขียน
Bourdieu อธิ บ ายถึ งรสนิ ย มอั นหลากหลายของคนใน
สังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวรรณกรรม ดนตรี แฟชั่น การ
จัดสวน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่า “ทุนทางวัฒนธรรม”
(Cultural capital) แต่ละกลุ่มในสังคมจะมีทุนดังกล่าว
แตกต่างกันออกไปตามการขัดเกลาทางสังคม ครอบครัว
และโรงเรีย นเป็น หน่วยทางสั งคมที่ ผลิตความแตกต่า ง
ด้านวัฒนธรรมที่สาคัญ [20] ยิ่งกว่านั้น ความแตกต่าง
ด้า นวั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด ขึ้น ยั งถู ก ทาให้ ดู เ หมือ นเป็ น สิ่ งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกด้วย ทุนทางวัฒนธรรมนี้ยังมี
อิทธิพลต่อการสร้ าง “habitus” หรือการแสดงออกถึง
ตั ว ตนของบุ ค คลว่ า เขาเป็ น ใคร กล่ า วอี ก แง่ ก็ คื อ เป็ น
รูปแบบชีวิต (life-style) อย่างหนึ่งของบุคคลนั่นเอง การ
ทาความเข้าใจตัวตนของบุคคลให้ลึกซึ้ง จึงจาเป็นต้องรู้
ถึ ง “ทุ น ทางวั ฒ นธรรม” ที่ เ ขาครอบครองภายใต้
โครงสร้างสังคม (social field) ทีม่ ีอยู่
ก า ร ก่ อ ตั ว ข อ ง รู ป แ บ บ ชี วิ ต (life-style con
struction) ภายใต้ วั ฒ นธรรมบริ โ ภค นั บ เป็ น ปรากฏ
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การณ์ที่น่าสนใจ เพราะสามารถใช้แสดงออกถึงความเป็น
ตั ว ตนของบุ ค คล ทั้ ง ในแง่ ที่ เ ป็ น ระดั บ จิ ต ส านึ ก (selfconsciousness) และเป็นระดับที่มีการแสดงออก (selfexpression) อาจกล่าวได้ว่า ภายใต้ช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากยุค 1950 สู่ยุคที่การบริโภคของมวลชนเฟื่องฟูนั้นได้
ทาให้เกิดแนวโน้มบางอย่างภายใต้วัฒนธรรมการบริโภค
ดัง เช่นว่า “แฟชั่นไม่ได้มีแค่ รูปแบบเดียวอีกต่อไป ไม่มี
กฎเกณฑ์เ หลือ แต่ท างให้เ ลือ กเท่า นั ้น และทุก คน
สามารถแสดงตัวตนในพื้นที่ทางสังคมได้” ฉะนั้น จาก
การเป็น ฮีโ ร่ค นใหม่ข องวัฒ นธรรมบริโ ภค จึง ท าให้
รูป แบบชีวิต กลาย เป็น “โปรเจค” ที่มีชีวิต อย่า งหนึ่ง
และยังแสดงถึง “อัต ลัก ษณ์” ตัวบุคคลผ่า นการสั่งสม
สินค้า เสื้อผ้า ประสบ การณ์ต่างๆ “ความเป็นตัวตน”
จึงเป็นจิตสานึกที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการบริโภควัตถุโดยตรง
อีกทั้งยังถูกอ่านและแยก แยะภายใต้ขอบเขตของการมี
รสนิยมอีกด้วย [21]
สินค้าภายใต้วัฒนธรรมการบริโภค กลายเป็นสื่อเชิง
สั ญ ลั ก ษณ์ ซึ่ ง ถู ก บริ โ ภคและสามารถน ามาสื่ อ สร้ า ง
อัตลักษณ์ของผู้คน เช่นเดียวกับ “แฟชั่นการแต่งกาย”
ในฐานะเป็ น สิ น ค้ า สั ญ ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมที่ ส าคั ญ
อย่า งไรก็ดี การศึกษากระบวนการแต่งกายแฟชั่น ของ
วัยรุ่นภายใต้วัฒนธรรมบริโภคให้ลึกซึ้ง จาเป็นต้องรู้ว่า
แฟชั่นการแต่งกายมีพัฒนาการสัมพันธ์อย่างไรกับบริบท
วัฒนธรรมการบริโภคในปัจจุบัน มุมมองที่จะนาเสนอนี้
ตั้งอยู่บนพัฒนาการของแฟชั่นที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก
เป็นหลัก เนื่องจากในอดีตอิทธิพลแฟชั่นจากโลกตะวันตก
มีผลต่อพัฒนาการด้านการแต่งกายของสังคมไทยสูงมาก
ก่อนที่จะมีแนวโน้มแฟชั่นที่ไม่ใช่จากวัฒนธรรมตะวันตก
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน เข้ามาในสังคมไทยช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา
แฟชั่นและพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่ งแฟชั่น สามารถ
มองเห็ น ได้ จ ากหลายวั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์
ช่วงเวลาต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคแห่งลัทธิบริโภคนิยม
[22] กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า ในอดีตแฟชั่นได้กลายเป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดลาดับช่วงชั้นทางสังคมโดยเฉพาะ
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ในประเทศตะวันตกช่วงศตวรรษที่ 14-15 เช่น ฝรั่งเศส
และอั ง กฤษ ได้ ก าหนดรู ป แบบการแต่ ง กายไว้ ต าม
สถานภาพทางสังคมของผู้ที่สวมใส่เป็นหลัก อีกทั้งการ
แต่งกายแฟชั่ นยั งถู กจ ากั ดไว้ ในหมู่ ชนชั้น นาของสั งคม
เท่ า นั้ น ต่ อ มาช่ ว งศตวรรษที่ 17-18 เป็ น ยุ ค ที่ เ สื้ อ ผ้ า
แฟชั่ น กลายเป็ น สิ่ งที่ มี ค่ า และถู ก ขโมยเพิ่ ม มากขึ้ น จน
กลายเป็ น ปั ญ หาหลั ก ของสั ง คมตะวั น ตก ยุ ค ปลาย
ศตวรรษที่ 18 การบริโภคเติบโตเฟื่องฟู เสื้อผ้าแฟชั่นก็ยิ่ง
ได้รับความนิยมจากคนในสังคม การแต่งกายให้ดูทันสมัย
กลายปัญหาหลักของสังคมตะวันตก ยุคปลายศตวรรษที่
18 การบริโภคเติบโตเฟื่องฟู เสื้อผ้าแฟชั่นยิ่งได้รับความ
นิยมจากคนในสังคม การแต่งกายให้ดูทันสมัยกลายเป็น
สิ่งสาคัญในการแสดงถึงตัวตนท่ามกลางสาธารณชน และ
ไม่ใช่แค่หมู่คนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถแต่งกายแฟชั่นได้
หากแต่คนธรรมดาทั่ว ๆ ไปเองก็ยังสามารถหาวิธีการต่าง ๆ
เพื่ อ ลอกเลี ย นแบบการแต่ ง กายแฟชั่ น เหล่ า นั้ น ได้
เช่นเดียวกัน ยิ่งกว่านั้น ในยุคนี้เหล่าโสเภณีและบริการที่
เป็นสตรีได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่แต่งตัวนาทันสมัย
และบางครั้งยังถือว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มแฟชั่นใหม่ ๆ อีกด้วย
[23]
ศตวรรษที่ 19 จวบจนยุคปัจจุบันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
ขยายตัว ชนชั้นกลางเติบโตในสังคมมากขึ้นและรายได้
เริ่ มมี การกระจายตั วสู่ ระดับ ชั้น ต่า ง ๆ ของสั งคม การ
หมุนเวียนของแฟชั่นได้ถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตสิ่งทอ การใช้เทคนิคการผลิตแบบมวลรวมทาให้ได้
สินค้ารวดเร็วและมีปริมาณมาก อีกทั้งตลาดรองรับสินค้า
เองก็ มี การขยายตั ว อย่ างกว้ า งขวาง เพื่ อ รองรั บ สิ น ค้ า
เหล่ า นั้ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคปฏิ บั ติ ท างการค้ า
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคโฆษณา การส่งเสริมด้าน
การขายสินค้า การผลิตขนานใหญ่ หรือการเพิ่มปริมาณ
ตลาด ต่ า งก็ มี ก ารปรั บ ตั ว สอดรั บ ความต้ อ งการของ
อุตสาหกรรมแฟชั่นที่เติบโตขึ้นทั้งสิ้น [24]
การแต่งกายด้ วยแฟชั่น เสื้อ ผ้าในยุค บริโ ภคนิ ยมจึ ง
กลายมาเป็ น กุ ญ แจหลั ก ส าคั ญ ที่ แ สดงถึ ง ส านึ ก แห่ ง
อัตลักษณ์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งนี้มีเทคนิคด้านการขาย
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(techniques of selling) ยกตัวอย่างเช่น การสั่งสินค้า
ทางไปรษณีย์ (mail order) การทุ่มเทด้านการทาวิจัย
พฤติ กรรมผู้บริ โภคจากแง่มุ มต่ าง ๆ การโหมกระหน่ า
โฆษณาสินค้าผ่านสื่อ รวมทั้งการขยายแหล่งจัดจาหน่ายสู่
ห้างสรรพสินค้าให้มากขึ้น ความพยายามเหล่านี้ได้กลาย
มาเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต และ
ตัวแทนจาหน่ายในการสร้างความต้องการของผู้บริโภค
โดยเฉพาะกลุ่ ม คนจ านวนมากนอกเหนื อ จากกลุ่ ม ชน
ชั้นสูง ให้ปรารถนาครอบครองเสื้อผ้าแฟชั่นได้อย่างไม่มีที่
สิ้ น สุ ด แม้ ว่ า แฟชั่ น จะกลายมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บริ โ ภคที่ ฟุ่ ม เฟื อ ยในปั จ จุ บั น แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ที่
ย อ ม รั บ ว่ า เ ป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ย ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น บุ ค ค ล
(personhood) ของผู้ที่สวมใส่ ด้วยเหตุนี้ การแต่งกาย
แฟชั่นจึงเป็นวิถีการบริโภคส่วนหนึ่งของคนในสังคมซึ่งทา
หน้าที่ช่วยตอบสนองทั้งในแง่ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์
ไปพร้อม ๆ กับสร้างความหมายส่วนตัวที่สาคัญ
ประเด็นสาคัญ ก่อนวัยรุ่นจะบริโภคสัญญะจากเสื้อ
ผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อนามาสร้างอัตลักษณ์ของตนหรือ
กลุ่มได้นั้น จาเป็นต้องมีกระบวนการเคลื่อนย้ายความ
หมายจากตัวสินค้าไปสู่ตัววัยรุ่นซึ่งอาศัยตัวกลางสาคัญ
คือ การสื่อสาร ในประเด็นนี้ McCracken [25] ได้
เ ส น อ ถ ึง ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ ่า ย เ ท ข อ ง ค ว า ม ห ม า ย
(movement of meaning) โดยมีกลไกหลักสาคัญ คือ
การโฆษณาและระบบแฟชั ่น เป็น เครื ่อ งมือ ถ่า ยเท
ความหมายเชิงวัฒ น ธรรมสู่เสื้อ ผ้า ระบบแฟชั่นในที่นี้
หมายถึง นักออกแบบ ทิศทางการโฆษณาแฟชั่น ความ
คิดเห็นของผู้ที่มีชื่อเสียงทางสื่อมวลชน รวมทั้งคนอื่น ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดรูปแบบแฟชั่น ความหมายที่สื่อ
จากเสื้อผ้านี้จะถูกส่งผ่านไปยังตัวผู้บริโภคผ่านพิธีกรรม
ต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นพิธี ครอบ ครอง พิธีแ ลกเปลี่ย น พิ ธี
ตกแต่ง รวมถึงพิธีปลดเปลื้องความหมายเดิมและสร้าง
ความหมายใหม่ ข องผู้ บ ริ โ ภค ตลอดจนเชื่ อ มโยง
ความหมายเหล่า นั้น ให้เ ข้า กับ ประสบการณ์ที ่เ กิด ขึ ้น
ภายในชีว ิต ประจ าวัน ภายใต้ก ระบวนการดัง กล่า ว
เสื้อผ้าในฐานะเป็นสินค้าบริโภคจึงสามารถส่ง ผ่านและ
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สื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมได้ ปัจจุบันความหมาย
เลื่อนไหลได้หลายทิศทางอันเป็นผลจากดีไซเนอร์ ผู้ผลิต
นักโฆษณาหรือ แม้แต่ตัวผู้บริโ ภคเอง ผู้ผลิตอาจจะสื่อ
ความหมายอะไรลงไปในตัวสินค้า ขณะที่ผู้บริโภคอาจจะ
รับความหมายตามนั้นหรือสร้างความ หมายของตนเอง
ซึ่งความหมายดังกล่าวส่งผลในการสร้างตัวตนทั้งในระดับ
ปั จ เจกและต่ อ ส่ ว นรวม (collective) ในลั ก ษณะที่
ผู้ บ ริ โ ภคจะต้ อ งพึ่ ง สิ น ค้ า ในการสร้ า งตั ว ตนและ
ความสัมพันธ์ของตัวตนกับสังคมรอบตัว อัตลักษณ์ของ
บุคคลจึงสามารถพัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการเคลื่อ น
ย้ายความหมายนี้นั่นเอง
ในมุมมองของ Baudrillard เน้นบทบาทของ “สื่อ”
สมัยใหม่ที่ สร้างการเปลี่ยนแปลงด้า นการบริ โภคอย่า ง
มาก โดยสื่อได้ควบคุมความเห็นและรสนิยมตลอดจนทา
หน้าที่หลักคือผลิต “ภาพลักษณ์” ซึ่งรู้กันดีว่า โฆษณา
ทั้งหลายต่างขายภาพลักษณ์มากกว่าตัวสินค้า (image as
commodity) ชั ก จู ง ใจคนให้ เ ชื่ อ ว่ า คื อ ความเป็ น จริ ง
(reality) การผลิ ต และบริ โ ภคภาพลั ก ษณ์ เ น้ น ลั ก ษณะ
เปลี่ยนแปลงวูบวาบฉาบฉวย ยิ่งสื่อสามารถกระตุ้นให้คน
บริโภคมากเท่าไรสินค้ายิ่งขายดี แต่ในอีกด้านหนึ่งความ
วูบวาบฉาบฉวยกลับส่งผลให้คนมุ่งไขว่คว้าหาอัตลักษณ์
และระบบคุณค่าที่มั่นคงยิ่งขึ้น การสร้างภาพลักษณ์ผ่าน
สื่อได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของผู้คน
ยิ่งปั จจุ บั นความก้ าวหน้า ทางเทคโนโลยีส่ งเสริ มให้ สื่ อ
สามารถจาลองภาพตัวแทนในลักษณะที่เกินจริงมากขึ้น
(Hyperreality) สภาพความจริงกับภาพลวงตาที่เกิดจาก
สื่อทาให้เราไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย [26]
จุดเริ่ มต้นของวัฒ นธรรมบริ โภคเป็นผลมาจากการ
เติบโตทางด้านการผลิต การบริโภคและการจัดจาหน่าย
สินค้าบริการภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เน้น
ปริมาณมาก สภาพบริบทดังกล่าวจึงเน้นให้ผู้บริโภคได้
บริ โ ภคมากที่ สุ ด บริ โ ภคให้ ห มดเร็ ว ที่ สุ ด และเริ่ ม ต้ น
บริ โ ภคใหม่ ปั จ จุ บั น กลุ่ มที่ มี บ ทบาทในการสร้ า ง
วัฒนธรรมบริโภคในสังคมไทย ที่เห็นได้ชัดเจนคือ กลุ่ม
วัยรุ่นซึ่งกลายมาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายหลัก

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558

ของนักการตลาดและนักโฆษณาสินค้า การจะครองตลาด
ผู้บริโภคได้สาเร็จนั้น ผู้ผลิตเหล่านี้จาเป็นต้องเรียนรู้ถึง
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของกลุ่ ม เป้ า หมายดั ง กล่ า ว
McCracken [27] กล่าวถึงสาขาการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคยุคใหม่ถูกพัฒนาขึ้นหลายแนวทางโดยมากมัก
เป็ น การศึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมการซื้ อ กระบวนการ
ตัดสินใจแรงจูงใจหรือการเน้นวิจัยเพื่อการตลาด เราจะ
พบว่ า การศึ ก ษาเหล่ า นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาผู้ บ ริ โ ภคในเชิ ง
“พฤติกรรม” เป็นหลัก ในการนามาปรับใช้กับงานวิจัยผู้
ศึกษาเห็นว่า นอกจากการศึกษาแรงจูงใจพื้นฐานที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโ ภคเสื้ อผ้าของกลุ่มวัย รุ่นแล้ ว ยั ง
จาเป็นต้องนาบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
มาร่วมอธิบายพฤติกรรม ตลอดจนตีความหมายจากการ
แต่งกายแฟชั่นของพวกเขาที่เกิดขึ้ นในเชิงกระบวนการ
อีกด้วย เหตุที่ว่าการบริโภคของวัยรุ่นทุกวันนี้ไม่ได้เป็น
เพียงเรื่องบริโภคอะไร ที่ไหน เมื่อไรเท่านั้น แต่ต้องศึกษา
ว่าพวกเขาบริโภคอย่างไร ดังการอธิบายในเบื้องต้นแล้ว
ว่า ภายใต้วัฒนธรรมการบริโภค สินค้าและบริการต่างๆ
ได้ ถู ก บริ โ ภคในเชิ ง สั ญ ญะเพื่ อ ใช้ สื่ อ ความหมายถึ ง
ตาแหน่งแห่งที่ รสนิยม รูปแบบการใช้ชีวิตรวมไปถึงการ
สร้างอัตลักษณ์ของผู้บริโภคนั้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทาให้การ
บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยรุ่นเป็นเรื่องซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
และยั ง เกิ ด ในลั ก ษณะเชิ ง พลวั ต การศึ ก ษาจึ ง ให้
ความส าคั ญ ทั้ ง ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ พ วกเขา
แสดงออก (manifest) และรวมถึ งการท าความเข้ า ใจ
ความหมายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งที่
วัย รุ่ นต้ อ งการสื่ อ (latent) เพื่อ แสดงถึ งอัต ลั ก ษณ์ ข อง
พวกเขาจากพื้นฐานแนวคิดวัฒนธรรมการบริโภคที่กล่าว
มาทั้งหมดนี้ด้วย
การแต่งกายแฟชั่ นภายใต้ บริบ ทวั ฒ นธรรมยุ คหลั ง
สมัยใหม่ ยังมีความซับซ้อนในแง่มุมอื่นๆ อีกหลายด้าน
ในแนวคิ ด ต่ อ ไปจะน าเสนอเรื่ อ งราวการแต่ งกายด้ ว ย
เสื้อผ้าแฟชั่นในประเด็นต่างๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐาน
เชื่อมต่อสาหรับการทาความเข้าใจถึงการสร้างอัตลักษณ์
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ของวั ย รุ่ น ที่ เ กิ ด ภายใต้ ก ระบวนการแต่ ง กายแฟชั่ น
เหล่านั้น
วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคสั ญ ญะในสั ง คมไทยได้ รั บ
อิทธิพลมาจากการโฆษณา (Advertising) และการสร้าง
ภาพลักษณ์ (Image) เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงการ
พั ฒ นาของตลาดรู ป แบบใหม่ และการขยายตั ว ของ
วัฒนธรรมการบริโภคสัญญะ ตลอดจนรูปแบบการดาเนิน
ชี วิ ต (Lifestyle)
แนวคิ ด ยุ ค หลั ง สมั ย ใหม่ (Post
modernism) ที่แตกสาขาออกมาจากความเข้าใจเรื่อง
วัฒนธรรมการบริโภค และความต้องการที่จะเชื่อมโยง
ระหว่างวัฒนธรรมการบริโภคกับแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่
นั้น ได้อธิบายมุมมองหลัก 3 ลักษณะในวัฒนธรรมการ
บริโภคไว้ดังนี้คือ [28] (1) ในด้านการขยายตัวในระบบ
ทุ น นิ ย ม การผลิ ต สิ น ค้ า ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ในรูปของการ
บริโภคสินค้าและในด้านของการซื้อและการบริโภค ซึ่ง
เป็นผลมาจากลักษณะเด่นของกิจกรรมการพักผ่อนและ
การบริโภคในสังคมร่วมสมัยของชาวตะวันตก (2) ในด้าน
สังคม ความพึงพอใจอั นเป็นผลมาจากสินค้าที่ สัมพัน ธ์
ทางด้ า นสั ง คม โดยที่ ค วามพึ ง พอใจและสถานภาพ
(Status) ขึ้นอยู่กับการโอ้อวด (Display) และการรักษา
ไว้ ซึ่ ง ความแตกต่ า งที่ เ น้ น ถึ ง การใช้ สิ น ค้ า ของบุ ค คล
เพื่อที่จะสร้างพันธะทางสังคม (Social Bonds) (3) ใน
ด้านของอารมณ์ ความเพ้อฝัน ความปรารถนา ซึ่งได้สร้าง
ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านของการบริโภคที่ได้ก่อให้เกิดรูปแบบการบริโภคใน
หลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะของวัฒนธรรมการ
บริโภคนี้ปรากฏอยู่ในการโฆษณา การโฆษณาทาให้เกิด
การขยายตัวของระบบทุนนิยม ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น โฆษณารถยนต์ โฆษณาบ้านที่อยู่
อาศั ย โฆษณาเครื่ อ งประดั บ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ก าร
โฆษณายังทาให้เกิดความพึงพอใจในการสินค้าเพื่อโอ้อวด
สถานภาพที่ บ่ ง บอกถึ ง ความแตกต่ า งทางสั ง คม เช่ น
โฆษณารถยนต์ Mercedes Benz โฆษณารถยนต์ BMW
เป็นต้น และที่สาคัญการโฆษณาสามารถสร้างภาพลักษณ์
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ที่ ต อบสนองความต้ อ งการด้ า นอารมณ์ ความเพ้ อ ฝั น
ความปรารถนา ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น โฆษณา
สถาบั น การเงิ น ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ “ครั้ ง แรก
เกิ ด ขึ้ น ทุ ก วั น ” โ ฆษณา ที่ พั ก อา ศั ย ของ Perfect
Property “คฤหาสน์หรู Perfect Masterpiece บน
ทาเลที่ดีที่สุดใจกลางเมือง” เป็นต้น
ภาพที่ 3 โฆษณาสถาบันการเงิน ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ “ครั้งแรกเกิดขึ้นทุกวัน” [29]

ภาพที่ 4 โฆษณาที่พักอาศัยของ Perfect Property
“คฤหาสน์หรู Perfect Masterpiece” [30]

แต่ใช่ว่าโฆษณาทั้งหมดจะสอดคล้องกับมุมมองหลักทั้ง 3
ลักษณะที่ได้กล่าวไปแล้ว อันได้แก่ (1) ในด้านการ
ขยายตัวระบบทุนนิยม (2) ในด้านสังคม และ(3) ในด้าน
อารมณ์ โฆษณาที่ปรากฏสู่สายตาของผู้บริโภคยังมีการ
ต่อสู้ทางอานาจในการต่อรองกับมุมมองในวัฒนธรรมการ
บริ โ ภคที่ มี ค วามหลากหลาย ดั ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นงาน
โฆษณา มี ทั้ งส่ ว นที่ ย อมรั บ อ านาจของวั ฒ นธรรมการ
บริโภคนี้ เช่นตัวอย่างโฆษณาภาพที่ 3 และ 4 ที่ได้
นาเสนอไปแล้วนั้น นอกจากมีทั้งส่วนที่ต่อรองกึ่งยอมรับ
กึ่งต่อต้านยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นั่นเอง เช่นโฆษณาธนาคาร
ทหารไทย (TMB) ชุด “เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิ ตคุณดีขึ้น ”
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โฆษณาชุดนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการตั้งคาถามกับสิ่งต่างๆ
รอบตัวในชีวิตประจาวันบางครั้งเราอาจละเลยที่จะสน
และตั้งคาถามกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งการตั้งคาถามเหล่านี้มาสู่
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สิ่ ง ที่ ดี ขึ้ น เป็ น การสื่ อ ถึ ง การ
ให้บริการของธนาคารทหารไทย (TMB) ที่กาลังมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับ
มุมมองด้านการขยายตัวของระบบทุนนิยม และด้านสังคม
คือการให้บริการ แต่ไม่สอดคล้องกับด้านอารมณ์ ความ
เพ้อฝัน แต่ประการใด และท้ายที่สุดมีส่วนที่ปฏิเสธอานาจ
ของวัฒนธรรมการบริ โภคนี้เช่ นกั น ดั งตัวอย่างโฆษณา
ของ ISUZU ชุ ด “เด็ ก เอ๋ ย เด็ ก ดี น้ อ งแม๊ ค เศรษฐกิ จ
พอเพี ยง” ที่ นาเสนอแนวคิ ดเรื่ องการประหยั ด ใช้ จ่ าย
อย่างจาเป็น ตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง ไม่ปล่อยให้
ตัวเองไหลไปกับกระแสของวัฒนธรรมการบริโภค ซึ่งไม่ได้
สอดคล้องกับมุมทั้ง 3 ของวัฒนธรรมการบริโภค

3. สรุป
ในบางครั้งการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ของ
ผู้บ ริ โภคมีวั ต ถุป ระสงค์บ างอย่ างที่ แตกต่า งกัน ออกไป
บางกรณี ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ ให้ไ ด้ รั บ การยกย่ อ ง
(Prestige) โดยผ่ า นทางมู ล ค่ า ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ในการ
แลกเปลี่ยนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร เสื้อผ้า
เครื่องประดับ รถยนต์ หรือแม้กระทั่งบ้านที่เราอาศัยอยู่
ฯลฯ ล้ ว นถู ก ก าหนดโดยความหมายทางสั ง คมทั้ ง สิ้ น
รู ป แบบของสิ น ค้ า และบริ ก ารจึ ง ถู ก ใช้ เ พื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถอธิบาย
อุปสงค์โดยการพิจารณาแต่เพียงคุณสมบัติทางกายภาพ
ของสินค้าและบริการแต่เพียงด้านเดียว [31] เพราะ
สิ น ค้ า และบริ ก ารสามารถตอบสนองได้ ห ลายบทบาท
หลายหน้าที่ เราจาเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงโคราสร้าง
ของความหมายไปพร้อม ๆ กันด้วย และเมื่อเราบริโภค
สิ น ค้ า และบริ ก ารจากการโฆษณา เราจะพบว่ า เราได้
บริโภคสินค้าและบริการทางกายภาพ ไปพร้อมกับการใช้
เป็ น เครื่ อ งหมายสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการบ่ ง บอกเพื่ อ สื่ อ
ความหมายบางอย่างไปในเวลาเดียวกัน
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ขณะเดียวกันการโฆษณาในปัจจุบัน ได้มีการสร้าง
ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ โดยใช้สื่อโฆษณาต่าง ๆ
เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) สื่อเครือข่าย
ทางสั งคม (Social Network Media) เป็ น ต้ น
นอกเหนือจากสื่อมวลชน (Mass Media) เพื่อสร้างความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ความทั น สมั ย ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค จนท าให้ ก าร
โฆษณาได้กลายมาเป็นเครื่องมือ (Tools) ที่สาคัญของ
การสื่อสารทางสังคม (Social Communication) ที่
ผู้บริโภคบอกกล่าวไปถึงบุคคลอื่นเกี่ยวกับทัศนคติ นิยาม
และสิ่งอื่น ๆ เกี่ยวกับตนเอง โดยผ่านรูปแบบของการ
บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการบริโภคนี้
จะแตกต่ า งกั น ไปตามกลุ่ ม วั ฒ นธรรมและรู ป แบบการ
ดาเนินชีวิต ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการโฆษณา
ดังนั้นการโฆษณาจึงมีความสาคัญอย่างมากในวัฒนธรรม
การบริโภคในสังคมไทย
หากแต่ว่ายังมีบางคนและบางกลุ่มที่มีความแตกต่างใน
การบริ โ ภคเป็ น วั ฒนธรรมการบริ โ ภคของกลุ่ ม ย่ อยใน
สั งคมไทย ที่ จะมี ลั กษณะและมุ มมองต่ อวั ฒนธรรมการ
บริโภคที่มีลักษณะพิเศษออกไป วัฒนธรรมการบริโภคใน
สังคมไทยที่ได้นาเสนอทางบทความนี้จึงเป็นบางส่วนของ
วัฒนธรรมการบริโภคเท่ านั้ น มิ อาจกล่าวได้ว่ าเป็นภาพ
สะท้อนทั้งหมดของสังคมไทย หากแต่ยังต้องทาความเข้าใจ
ในบริ บ ทของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคในสั ง คมไทยให้
ครอบคลุมและหลากมิติในการบริโภคให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้
จึ ง จะเป็ น ภาพสะท้ อ นของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคใน
สังคมไทยได้อย่างรอบด้าน เปรียบเสมือนกับการต่อจิกซอว์
ที่สมบูรณ์ ทาให้มองเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถ
มาเติ ม เต็ ม นิ ย ามของการบริ โ ภคในสั งคมไทยได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์
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Abstract

Beauty, which is one of the three ultimate values, besides truth and goodness, has always
charmed and challenged the spirit of man. From the immemorial time, human being tried to
investigate the nature of beauty. This resulted in the variation of the concept of beauty. Sometimes
the concept of beauty is confined to objective qualities, sometimes to subjective faculties and
sometimes to the synthesis of both. Thus, it seems that there is no absolute view about the concept
of beauty. However, almost all aesthetic theories accept that beauty is not an immediate property of
things; it involves a relation to the mind. In other words, it is a pleasant feeling and whatever creates
this kind of feeling contains beauty. According to Buddhism, beauty is neither a fixed concept nor a
quality which can exist eternally. Beauty can be perceived as a part of phenomena in the
interrelated, ever-changing world. That is, from the point of view of aniccatā, beauty is the product
of human creativity, and from the point of view of Śūnyatā, beauty is aesthetic impression.
Keywords: Buddhistic approach, Beauty, Buddhism

Introduction
The concept of beauty plays a great role in
human life. We rarely come across human being
who is not happy to see a beautiful thing. The
idea of beauty always enlivens human life. For
a common man, beauty is the power of
attracting the human sensibilities, which is
possessed by certain objects. The awareness of
beauty comes in the form of an enjoyment and
delight which we experience when we have a

contact with such things. Everyone knows how
to discriminate between what is beautiful and
ugly, but it is difficult to say wherein beauty
consists, or what there can be common to all
of which we call beautiful things. In other
words, beauty is invisible; it is only an object
having beauty that we can see. We cannot see
beauty in itself, just as we cannot see goodness
but only a good man and his effects. That is
why many philosophers said that beauty cannot
be really defined; because it belongs to the
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category of the absolute. However, some
philosophers have tried to give definitions of
beauty. They defined beauty in different ways.
Sometimes the concept of beauty had been
taken to refer to a quality or attribute which we
discover in things, and which is present in them
irrespective of whether it is discovered or not.
Sometimes it was claimed that beauty is not a
quality in objects but only an idea in human
mind, that is to say, it is in the eye of the
beholder.

Concept of Beauty in Buddhism
As the main tenets of Buddhism are
‘suffering’, ‘impermanence’ and ‘no soul’,
some have the misconception that Buddhism
has a pessimistic outlook; therefore, it has very
little to do with the notion of beauty, and with
its doctrine of renunciation of the worldly life,
the concept of beauty in Buddhism is vague.
Some even say that Buddhism denounces
beauty. Although these remarks may at first
appear to be very convincing, they are in fact
far from the truth and are no more than
mistaken generalizations. Through careful
examination of Buddhist teachings, it is shown
to be otherwise, as we will see in the following
paragraphs.
Buddhism holds that impermanence is
reality in itself. The notion of impermanence
may sound nihilistic. Nevertheless, it is not the
denial of the world. It merely implies that
everything depends on its cause (Dependent
Origination), nothing exists permanently; it is in
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flux. This is the philosophy of change and
continuity. And in it, it is possible to perceive
beauty which can ever be human unending
source of inspiring joy. In Buddhist worldview,
beauty is not an inherent property of a given
object, but rather is the product of human
artifice [1]. From Buddhist scriptures it is found
that Early Buddhists had developed some
fundamental concepts concerning the nature
and function of beauty in human life. According
to them, beauty is the product of human
creativity, and it is a symbol of the astounding
power of the human mind [2]. It is the object of
the senses, and its enjoyment is primarily
sensuous. The object of beauty is to give
pleasure, and the best way of enjoying beauty
is to do so without attachment. The terms
found in pāli literature, which indicate the
sense of beauty, can be reduced to two major
categories, namely those which relate to
qualities of an object that make it beautiful and
those which relate to feelings and emotions
aroused by a perception of beauty. Therefore,
beauty emerges from the existence of a
beautiful form and its perception by a mind
which is in a state conducive to its perception
and appreciation. It produces a sense of
wonder, an emotion of pleasure, joy,
agreeableness, enjoyment and tranquility.
Beauty and the human mind which perceives it
are both pure in their inherent nature in terms
of ethical qualities. It is only the influence of a
state of consciousness characterized by
attachment (Upādāna) that leads to spiritual
result which is undesirable [3]. If one is able to
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control the element of attachment, beauty can
assist the spiritual development. It is in this
sense that the presence of an object of beauty
was accepted by early Buddhists.
According to value subjectivists, the
existence of beauty depends on subjective
experience. Thus, beauty is human perception.
On the other hand, if beauty exists objectively
in the external world, as value objectivists
claim, there are aesthetic properties in the
world. The interpretation of beauty can vary,
depending on how we characterize it
ontologically. Nevertheless, in both cases,
provided that we think of beauty in terms of
traditional Western metaphysics, beauty is a
fixed concept or quality similar to Platonic
universal concepts. If this Western
understanding of beauty is correct, then beauty
cannot exist in the Buddhist tradition, because
nothing exists in the world according to their
understanding of reality as emptiness. However,
if we study carefully, we will find that Buddhist
concept of emptiness provides a different
approach to understanding of beauty.
One famous school of emptiness-teaching
(Śūnyatā-vāda) is the Madhyamika school in
Mahāyāna Buddhism. Nāgārjuna (150-250 A.D.),
the founder of this school, re-emphasized the
Buddha’s rejection of all speculative views.
According to Nāgārjuna, everything that arises
depends on other conditions; therefore, nothing
can have an original and inherent nature. That
is, there is nothing with its own nature; there is
no true substance which exists by itself.
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Therefore, reality is recognized as a passing
phenomenon, which is in between absolute
‘non-existence’ and ‘substantial existence’ [4].
In other words, this interpretation of reality
neither denies the external existence of entities
in reality nor supports their universal substantial
natures. Thus, the teaching of emptiness is not
nihilistic; rather, its focus is on the
interrelatedness of the world. According to this
teaching, nothing can exist eternally or without
depending on other conditions.
Thus, the emptiness of the world is not a
denial of beauty in nature. Śūnyatā merely
implies that there being the cause, there is the
effect, and there being the absence of the
cause, there is the absence of the effect [5].
Therefore, there is no substance or entity
continuing to exist through different states. And
if nothing exists in the world, that is, even the
flower, for example, does not exist; however,
there is an impression which we can perceive
from the non-substance flower. Beauty is
neither a fixed concept nor a quality which can
exist eternally. There is no such thing as
beautifulness in the world. However, within the
flux of the world, it is possible to perceive
aesthetic impression.
Then, if beauty in the Buddhist tradition is
an impression which can be perceived by
human being, one may think that the Buddhist
view is similar to the value subjectivists’
recognition of beauty as human perception.
However, Buddhist beauty is not necessarily a
subjective experience. Because of the
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emptiness of the world, there is no distinction
between human being and nature or self and
others. There is neither subject nor object.
Therefore, beauty should be understood in the
light of a transcending of dualistic world view.
When we see a flower and perceive an
aesthetic impression, a flower is not only
outside of us but also within us. Moreover,
there is neither ‘me’ nor ‘us’, only causally
dependent dharmas (phenomena) can be
perceived. At the level of the ultimate truth,
the reality is inconceivable and inexpressible.
Therefore, there is no way through which we
can describe the world, for example, with
language. However, at the level of conventional
truth, which can be expressed by using terms
such as person and thing, beauty is a
phenomenon which a person’s condition
depends on. We can understand beauty only
after overcoming the dichotomy of subject and
object. In Buddhist tradition, beauty can be
perceived as a part of phenomena in the
interrelated, ever-changing world.

Buddhistic approach to beauty
Whenever people think of beauty, they think
mostly of physical beauty which is born out of
proportion, symmetry, harmony, colours,
delicacy, and many other factors. Physical
beauty is a quality present in a thing, person or
place that gives intense pleasure of deep
satisfaction to the beholder. A beautiful thing
must have an orderly arrangement of parts and
also a certain magnitude. Since magnitude and

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558

order impose physical beauty, thus a very small
object cannot be beautiful; for the view of it is
confused. Nor can an object of very big size be
beautiful; because the spectator’s eye cannot
take it all in at once [6]. Physical beauty is
obviously recognized by all humankind.
However, there seems to be no absolutely fixed
standard for this kind of beauty. The savage
may conceives contours and shapes which are
distorted as beauty. Semi-civilized man tends to
regard fat and weight as the chief factors of
beauty. Even civilized man varies in his
individual estimation. What is beautiful to a Thai
may not be beautiful to an African. Therefore,
‘beauty is in the eye of the beholder’ is a
common phrase attributed to this kind of
beauty.
In the time of the Buddha, Visākhā was
known as a woman of physical beauty. That is,
she was endowed with five kinds of beauty,
namely beauty of hair, beauty of flesh, beauty
of bone, beauty of skin and beauty of youth [7].
There are explanations of these beauties as
follows: The hair is like a peacock’s tail, and,
when it is loosened and allowed to fall, reaches
to the bottom of the tunic, where the ends turn
and point upwards. This is “Beauty of hair.” The
lips are of a fine color, resembling a bright red
ivy gourd, and are smooth and pleasant to the
touch. This is “Beauty of flesh.” The teeth are
white, with even interstices, resembling a row of
diamonds set upright, or evenly cut mother of
pearl. This is “Beauty of bone.” The skin, even
without the application of sandal wood
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perfume, or any rouge, or other cosmetic, is
glossy like a blue lotus wreath, and white like a
night jasmine wreath. This is “Beauty of skin.” A
woman possesses youthfulness as fresh when
she has brought forth ten times, as if she had
brought forth but once. This is “Beauty of
youth.” This is the concept of physical beauty
of those days in India. In Cula Kamma Vibhanga
Sutta, the Buddha said that if a person is easily
angered, full of hatred and ill will towards
others such person when born among mankind
will be ugly, deformed, disliked by others and
will be considered as persons unsuitable for
association. If, on the other hand, a person is
not wrathful and irritated even by a torrent of
abuse, when such person is born amongst
mankind, will enjoy great physical beauty, and
will be loved and appreciated by others [8].
Thus, according to Buddhism, anger and ill will
result in ugliness and deformity whereas
patience, loving-kindness and compassion are
the cause of great beauty.
According to Buddhist point of view, life is
subject to tilakkhana, i.e. aniccatā
(impermanence), dukkhatā (suffering) and
anattatā (selflessness) [9]. In the
Anattalakkhana Sutta, the Buddha explained
how life is perishable and painful. And that
which is perishable and painful cannot be
regarded that ‘this is mine, this am I, and this is
my self’ [10]. This is Buddhist philosophy
concerning life and the world. Therefore,
Buddhism does not give importance to beauty
which is external or physical. Things that look

79

beautiful only appear so. In reality they are
characterized by aniccatā (impermanence). And
as they are in a constant state of flux, they are
the sources of suffering. External or physical
beauty is short-lived, and it is not to be proud
of.
It is a fact that physical beauty attracts one
first, but Buddhism does not put a premium on
it. The Buddha says that ‘Beauty is nothing to
me, neither the beauty of the body nor that
that comes of dress’ [11]. It is obvious that he
does not give importance to physical beauty. If
physical beauty which one is endowed with is
not to be valued by the Buddha, how can he
praise the beauty obtained by beautifying
ornaments? According to Buddhism, there is
nothing glorious in physical beauty. It is a snare
that entraps man and causes him catastrophe.
What we generally see in physical form is the
five strands of pleasure like sights, sounds,
tastes, smells and things to touch. These five
strands of sensual pleasure arouse great passion
and this is what physical beauty leads to.

Buddhism is regarded by some as an antihedonistic movement; however, it can
inspire a great and sustained art-tradition. Art
was successfully introduced into Buddhism for
the religious purposes. The Buddha may have
thought the doctrine of suffering; but with this
he never allowed his mind to be dwarfed or
obsessed [12]. The early Buddhists could not
ignore the existence of art all around them. The
Buddha himself has referred to it on several
occasions. For example, the reference to a dyer
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or painter painting forms of men and women in
red or yellow, blue or brown colors on boards
or walls or cloth, indicates that such artistic
instances were all around [13]. The Cullavagga
narrates the circumstances under which the
Buddha allowed the walls of the vihāra to be
plastered and coloured with various kinds of
pigments, and the whole section is very
interesting as it gives us information on the
technique of preparing the surface for painting.
In several episodes narrated in the vinaya, it is
found that the lay person played a great role in
institutionalizing early Buddhist art. Arāmas
(parks) with buildings and their appurtenances
were created by lay persons as a gift for the
Sangha. These buildings were not merely
utilitarian, but they had also possessed
considerable artistic merit. Some of the richer
lay devotees lavished their wealth in
constructing imposing and beautiful buildings
for the use of the Sangha of the Four Quarters
[14]. The buildings were either single-storied or
multi-storied, sporting columns surmounted
with capitals and gateways, ornamented with
figures of animals and mythical beings, with
their walls well-plastered and with paintings of
flowers, garlands and figures of men and
women, animals and birds, semi-divine beings
and symbols illustrating the major incidents in
the life of the Buddha [15]. Buddhist art had
arrived on the scene with these edifices and it
remained for the subsequent centuries to
develop the trends already established in the
initial phase of the history of Buddhism.
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In general, Buddhist art is inseparably
connected with life, it draws its sap from the
Buddhist ideals of life. According to Buddhism,
the highest goal of life is nirvāna which is a
state of desirelessness. Even the desire to attain
that state of desirelessness should not be
there. All kinds of desire have to be removed
so that a state of quietness and calmness is
achieved. The artist always keeps this high ideal
in mind when he tries to express, by the art, the
serenity and tranquility which the Buddha
experienced under the Bodhi tree after
destroying all desires (tanฺhā). Therefore, the
artists while creating Buddha statues try to aim
at this supernal beauty. They hardly try to
depict his physical beauty which is nothing in
comparison to his inner spiritual beauty. When
we see a statue of the Buddha where he is
shown remaining in deep meditation with
indrawn eyes, we find that the statue depicts
infinite compassion and sympathy which the
Buddha had for the suffering human beings.
Here there is nothing sensuous, nothing that
glorifies the body. Most of Buddha statues
always depict such high ideals of Buddhist life.
Beauty, Buddhism maintains, if one does not
understand the true nature of objects of
beauty, may lead to grief and disappointment.
It distorts values and upsets the standards of
judgment. When beauty is limited to physical
things, the persons, who possess it, always tend
to have greed and pride. If such things are not
common and are not easily obtained, a man
may be called upon to engage himself in
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eternal struggle to safeguard his exclusive
possessions. On the other hand, those who
have set unlimited values on their coveted
objects of beauty, but are not fortunate
enough to possess them, will need great
strength and courage to resist their feelings of
jealousy towards those who have the good
fortune to possess them. The world is full of
beauty in a very spiritual and an abstract sense,
but it is the man himself who defiles and
destroys that beauty by trying to possess it.
Thus, Buddha's advice is to get detached from
the beauty of the external world, which pleases
the physical eyes. And to cultivate nonattachment to it would result in realizing the
supreme beauty within the mind. This is the
moral or spiritual and inward beauty. Therefore,
the Buddhistic concept of beauty is not
different from the ideal of the highest good.
One who achieves the summum bonum of life
is really beautiful. That is to say, what is morally
and ethically good is beautiful [16]. One who
has virtue, practices meditation and attains
wisdom is also beautiful.

sight caused anguish in the mind of
Abhirupanandā, and she became disillusioned
[17]. Addhakāsī, like Abhirupanandā, was proud
of her beauty, but when she attained real
knowledge, physical beauty had no importance
for her. On several occasions, Buddha has
directed the attention of his disciples to
physical beauty in order to communicate
religious truths, and as a medium to ennoble
the crude emotional feelings in them. For
instance, in the Udāna-pāli, the Buddha has
compared the beauty of the nymphs with that
of Nanda's former fiancée, and Nanda then
compared her to a burnt she-monkey with
mutilated ears and nose [18]. Thereafter he
promised to lead a holy life and eventually
attained enlightenment. In another episode,
Khema, who was infatuated by her own beauty,
having seen a far more beautiful nymph
conjured by the Buddha, passing from youth to
old age, falling down and dying before her eyes,
realized the vanity of her pride. These incidents
reveal that Buddhism has given an ethical and
spiritual dimension to what is beautiful.

There are many references in the Tipitaka
where Buddhist attitude towards physical
beauty is revealed. To Abhirupanandā, who was
infatuated with her physical beauty
characterized by perfect form, and who would
not go to the Buddha even when he wanted
her to come for instruction, the Buddha proved
the transitoriness of physical beauty by
conjuring up a more beautiful woman and
showing her becoming aged and fading. The

Therefore, whether one is beautiful or not is
judged not only by his physical looks, but also
by his actions, by human qualities with which
he is endowed. A person may have perfect
figure; but he may be cruel and cantankerous.
Instead of doing goodness to society, he may
always think of doing harm to it, and he may
even go to the length of caring only for himself.
How can such a person be regarded as
beautiful? The Buddha looks for beauty in
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human beings. He does not take beauty
separately and differently from beautiful
objects or beautiful human beings.
Nevertheless, he does not conceive one as
beautiful by physical look. According to him,
beauty is an ethical concept, and one who is
ethically good, one who has got rid of craving,
aversion and ignorance and made his own mind
free from all kinds of defilements is truly
beautiful. A person, who is goaded by ill-will
and anger, ruffled and disturbed by sensuous
desires, is the most ugly to look at. He may be
physically beautiful in look, but as long as he is
a slave to rāga, dosa and moha, he is not really
beautiful. Real beauty comes to a person when
he destroys rāga, dosa and moha and
annihilates his protean sensuous desires. An
individual is capable enough to attain ethical
and spiritual beauty by walking on the path of
sīla, smādhi and paññā. He can extirpate all
mental defilements that make him ugly. Thus, it
is clear that beauty in Buddhism is not a matter
of ‘symmetry, harmony and proportion’, but it
is a matter of what one possesses within. Does
one have qualities like love, compassion and
sympathy etc.? Is one free from anger, hatred
and other defilements? If he has these qualities
and is free from all defilements, he is really
beautiful although he may not have external
symmetry, harmony and proportion.

Conclusion
From what has been mentioned earlier, it is
found that aniccatā (impermanence) and
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nyatā (emptiness) are the doctrines which
mostly make one think that the concept of
beauty does not exist in Buddhism. However, it
has been made clear that by these two
doctrines Buddhism does not deny the beauty.
Furthermore, it has provided a different
approach to understanding of beauty. That is,
from the point of view of aniccatā, beauty is
the product of human creativity or artifice; it is
not an inherent property of a given object [19].
And from the point of view of Śūnyatā, beauty
is aesthetic impression. According to Buddhism,
beauty is neither a fixed concept nor a quality
which can exist eternally. It can be perceived as
a part of phenomena in the interrelated, everchanging world. Thus, Buddhists neither avoid
objects of beauty nor run away from them.
They only refrain from making them the basis
for strong and individuated likes and dislikes.
Whatever there is in the world, pleasant and
lovable, we are usually attached to them, and
we develop a dislike towards their opposites. In
other words, Buddhism does talk about physical
beauty, but it does not pay much attention to
it. Buddhists recognize beauty where the senses
can perceive it. However, in beauty they also
see its change and destruction.
They
remember what the Buddha said with regard
to all component things, that they come
into being, undergo change and perish.
Therefore, the wise man acquires a greater
depth of vision. His admiration is not colored
by a greed for acquisition and possession. The
disciples of the Buddha understood this and
proved it in their own lives. Therefore, the
Śū
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primary aesthetic concept at the heart of
Buddhist culture is the aspiration of leading a
holy life. Beauty is not for beauty's sake. It has
been viewed as an incentive for those who
aspire to the holy life. And a life well lived from
the point of view of Buddhist ethics will
constitute inward beauty. A man, who gets rid
of all kinds of impurities and has developed an
insight into the real nature of things, is the
embodiment of truth, beauty and goodness.
The real concept of beauty is not a matter of
symmetry, harmony and proportion, but it is a
matter of what one possesses within. By
ethicizing the concept of beauty and making it
more a matter of inside than of outside,
Buddhism has propounded a universal theory of
beauty.
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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.
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[7] รัตนา ทองเนื้อแปด, “การศึกษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”,
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