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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) 
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  ผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 186 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า 
1) ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน และผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
     ในปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย มีความ
จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการผลิตเด็กไทยให้เจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นพลังส าคัญของประเทศ มีคุณภาพ มี
ความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยซึ่งมีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่อายุ 
3-5 ขวบ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถด าเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และ
เหมาะสม ส าหรับมาตรฐานดังกล่าว จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน 
คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากชุมชน ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ [1] 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจะเป็นต้อง
ด าเนินให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าวขณะเดียวกัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจักต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ 5 
ที่เน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ดังนั้นการ
วิจัยครั้งนี้จึงจ าเป็นต้องทราบสภาพปัจจุบันว่าด าเนินได้
ตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมฯ ก าหนดในระดับใดและ
ระดับความคาดหวังเป็นอย่างไรเพื่อบูรณาการทั้งสอง
ประเด็นไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก  รวมทั้ ง เป็นข้อมูล ให้แก่สถาบันที่มีความ
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา       
2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา        
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ด้วยวิธีการ
ศึกษาเชิงส ารวจ เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 186 คน โดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ เครชชี่ และมอร์แกน ค านวณหา

ขนาดที ่เหมาะสมของกลุ ่มต ัวอย ่างที ่ระด ับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5   
 หาความเชื่อมั ่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค (Cornbach 
Alpha Coefficient)  ไ ด ้ค ่า  . 7 718  ซึ ่ง ถ ือ ว ่า เ ป ็น
เครื่องมือที่มีความเช่ือมั่น 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่, ร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ), ค่าที 
(t-test), ค่าเอฟ (F-test) และค่าแอลเอสดี (LSD) 
 

 

4. ผลการวิจัย 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ตารางที่ 1 
ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

เพศ หญิง 68.8 
อาย ุ 30-39  ป ี 51.6 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 41.4 
อาชีพ ลูกจ้าง/รบัจ้าง 45.7 
รายได ้ 5,001-10,000  บาท 47.3 
สถานภาพ สมรส 72.1 

 

4.2 สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ

บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

 

ตารางที่ 2 
สภาพปัจจบุัน X  ..DS  ระดับสภาพปัจจุบนั 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 3.77 .47 มาก 
ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3.79 .48 มาก 
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสตูร 3.75 .45 มาก 
ด้านการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 3.78 .40 มาก 
ด้านธุรการ – การเงินและพสัด ุ 3.87 .42 มาก 

รวม 3.79 .25 มาก 
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4.3 ความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 3 
ความคาดหวัง X  ..DS  ระดับความคาดหวัง 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 4.33 .28 มากที่สุด 
ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4.30 .30 มากที่สุด 
ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสตูร 4.24 .25 มากที่สุด 
ด้านการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 4.12 .23 มาก 
ด้านธุรการ – การเงินและพสัด ุ 4.25 .30 มากที่สุด 

รวม 4.25 .14 มากที่สุด 
 
4.4 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพ และ
รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบางซ้าย 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 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

5. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในครั้ งนี้สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

5.1 สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ธุ ร การ  – การ เ งินและพัสดุ  ด้ านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ตามล าดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1.1 ด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ พบว่า สภาพ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 
5.1.2 ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
พบว่า สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารที่
มั่งคงและปลอดภัย ห้องน้ าสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการ
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ดูแลความปลอดภัยในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
5.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
พบว่า สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และชุมชนอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็น
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 
5.1.4 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า สภาพ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้ดูแล
เด็กอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีการน าผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กมาปรับปรุงการท างาน 
5.1.5 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า 
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองเห็นว่าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูส าหรับการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา   
5.2 ความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และด้านการมีส่วนร่วม

และการสนับสนุนจากชุมชน ตามล าดับ มีรายละเอียด
ดังนี ้
5.2.1  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า  ความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ  บางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ เป็นเพราะ
ผู้ปกครองพิจารณาเห็นว่าครูผูดู้แลเด็กมมีนุษยสมัพันธท์ีด่ี 
สุภาพ มีความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เด็กอยากมา
โรงเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ จันทรา จันทร์สุขสวัสดิ์ [2] ซึ่งกล่าวว่า 
ครูผู้สอนเป็นผู้ส าคัญอย่างยิ่ งที่จะช่วยให้ เด็กรู้ สึ ก
สนุกสนานและปลอดภัยเมื่ออยู่ ในโรงเรียน เด็กจะ
ประทับใจอยากมาพบเพื่อนพบครู หรือมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ได้ดีหรือไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
ของครูผู้สอน 
5.2.2 ด ้านอาคารสถานที ่ สิ ่งแวดล ้อมและความ
ปลอดภัย พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
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
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้ปกครอง มีความปรารถนาให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารมั่นคงปลอดภัย มีบริเวณเพียงพอ
ส าหรับการเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฉิดโฉม บุณยโหตระ [3] ที่ได้ศึกษาความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ก่อนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ปกครองมีความคาดหวังในด้านการจัดสภาพแวดล้อม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เกี่ยวกับอาคารเรียนมีความแข็งแรง
และปลอดภัย ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกโปร่งสบาย และปราศจากเสียงรบกวน  
5.2.3 ด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ  พบว่า ความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ ลูกจ้าง/
รับจ้าง มีรายได้ 5,000 -10,000 บาท จึงมีความต้องการ
ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่ากิจกรรมพิเศษที่
เหมาะสม มีการจัดบริการรถรับ – ส่งนักเรียน เพื่อลด
รายจ่ายของครอบครัว 
5.2.4  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  พบว่า 
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา เพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ มณฑิกา สุจริตกุล [4] ได้ศึกษาความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถม ศึกษาในเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ปกครองคาดหวังให้นักเรียน
ได้รับพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สั งคมและ
สติปัญญา 
5.2.5 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  
พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองเห็นว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีครูผู้ดูแลเด็กคอยอบรมเลี้ยงดู สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ สอดคล้องกับหวน พินธุพันธ์ [5] ได้เสนอ
แนวคิดในการบริหารงานความ สัมพันธ์กับชุมชนไว้ว่า
โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด จึงมีความ
จ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
โดยจัดการศึกษาในโรงเรียนให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน จึงจะท าให้ผู้ปกครองเกิดความ
ภาคภูมิ ใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมใน
การศึกษาของโรงเรียน 

5.3 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ดังนี ้
5.3.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองทุกคนไม่ว่าเพศชาย
หรือเพศหญิง อายุเท่าใด จบการศึกษาระดับใด และมี
สถานภาพใดก็ตามล้วนมีความคิด เห็นต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน 
และพบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05  ดังนี ้
5.3.1.1 ผู้ปกครองที่มีอาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ปกครองที่มีอาชีพหน้าที่การงานดีมีรายได้สูงมี
ความพร้อมในด้านก าลังทรัพย์ ท าให้มีมาตรฐานสูงกว่า
มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ปัจจุบัน 
5.3.1.2 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากชุมชน แตกต่ างกัน ทั้ งนี้ เป็น เพราะ
ผู้ปกครองที่มีรายได้สูงมีความพร้อมที่จะสนับสนุน
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งบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่มีส่วนร่วมในการ
จัดประสบการณ์น้อย จัดประชุมช้ีแจงให้ผู้ปกครองทราบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานและติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ต่อเนื่อง  
5.3.2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า 
ผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ เป็นเพราะ
ผู้ปกครองทุกคนไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง อายุเท่าใด 
จบการศึกษาระดับใด และมีสถานภาพใดก็ตามล้วนมี
ความต้องการให้บุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาบุตรหลานให้เป็น
เยาวชนที่ดีและมีคุณภาพ และพบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ 
และรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนี ้
5.3.2.1 ผู้ปกครองที่มีอาชีพและรายได้ต่างกันมีความ
คาดหวังต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรแตกต่างกัน โดยผู้ปกครองที่มี อาชีพ 
เกษตรกร/ประมง เป็นผู้มีรายได้น้อย มีความคาดหวังต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มากกว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพอื่น ๆ ที่มีรายได้ดีกว่า มีความต้องการ
ให้บุตรหลานของตนได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุด มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  
เพราะไม่อยากให้บุตรหลานต้องมาล าบากเหมือนตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร [6] ได้
ศึกษาสภาพการจัดการการศึกษาและคาดคาดหวังของ
ผู้ ปกครองที่ มี ต่ อการจั ดการศึ กษาในระดั บก่ อน
ประถมศึกษา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครอง

คาดหวังในระดับมากที่สุด คือ ให้โรงเรียนมีปรัชญาในการ
จัดการศึกษาโดยให้เด็กรับการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสติปัญญา จัดหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  
5.3.2.2 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกันมีความคาดหวังต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านธุรการ – การเงินและพัสดุ  
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์  
พยัคฆ์เมธี [7] ได้ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในอ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า
ผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัว/เดือน ต่างกันมีความ
ต้องการเกี่ยวกับลักษณะด้านการจัดการศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้มีรายได้สูง
มีความพร้อมด้านก าลังทรัพย์ที่จะสนับสนุน เพื่อให้เด็กได้
มีโอกาสได้มี โอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของ
พัฒน าก า รสู ง สุ ด ต า มศั ก ยภ าพและ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
6.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  ควร
ส่งเสริมการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย และเป็นพื้นฐาน
ส าคัญแก่เด็ก ส าหรับการศึกษาในขั้นสูงและเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  มุ่งเน้น
พัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา มีการประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และพัฒนา
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้ง 5 ด้าน อย่างมี
ประสิทธิภาพไปพร้อมกัน 
6.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ 5 ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนจากชุมชน โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม และให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากชุมชน  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ ส าเร็จของการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 
6.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยส ารวจ สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เที่ ยงตรงกับสภาพเป็นจริ งมากที่ สุด  เพื่ อท าการ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อย แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางซ้าย  อ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลบางซ้าย จ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการมีส่วนร่วมขณะเกิด สาธารณภัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย การมีส่วนร่วม
ขณะเกิดสาธารณภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
     ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติทั่วไปที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ  และเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ได้สร้าง
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุก
ภาค  และมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการ
เตรียมพร้อมเพี่อจะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่ง
เสริมสร้างให้เกิดขึ้น และเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อให้
หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถป้องกันและ
ช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งช่วยเหลือ ชุมชนข้างเคียงได้จะ
ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี     

ภัยที่เกิดจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว  
อาคารถล่ม ตลอดจนภัยอื่น ๆ ซึ่ งไม่ว่าจะเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น ล้วนเป็นภัยที่ก่อให้เกิด
อันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชนโดยส่วนรวม 
จัดเป็นสาธารณภัยที่รัฐจะต้องด าเนินการหาวิธีป้องกัน
และระง ับเหต ุที ่เก ิดขึ ้นโดยเร ็ว  พร ้อมทั ้งให ้ความ
ช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน ตลอดจนรักษาความ
สงบเร ียบร ้อยเพื ่อให ้สถานการณ์เข ้าสู ่สภาวะปกติ
โดยเร็ว ซึ ่งรวมถึงการฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความ
เป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน จึงได้มีการน า
แนวคิดในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน 
และประชาชนเป็นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 
(พ.ศ. 2532- 2533)  มีหลักการมุ่งเน้นการบรรเทา การ
ลดการเสี่ยงภัยและความล่อแหลม ส าหรับการปฏิบัติใน

การลดภัยพิบัติมาใช้ในการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยมีสาระดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เป็นอันดับแรก                                                                                                

2. รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนเองและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยงภัย 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่
ประชาชน 

4. ลดปัจจัยความเสี่ยง   
5. สร้างเสริมความเตรียมพร้อมในการตอบโต้ภัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับในด้านการพัฒนา และ
การซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยต่าง ๆ คือการมีส่วนร่วมของประชาชน
เนื่องจากชุมชนเป็นด่านแรกที่จะต้องเผชิญกับผลกระทบ
ของภัยพิบัติ 

เนื่องจากจ านวนบุคลากรของเทศบาลมีไม่เพียง
พอที่จะบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงเกิดแนวคิดใน
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การเข้ามาร่วมวางแผน ร่วมตรวจ 
สอบการท างาน ร่วมตัดสินใจ การเข้ามาร่วมคิดร่วมท า
ของประชาชนเช่นนี้ จะท าให้ลดภาระของทางราชการ  
และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนต าบลบางซ้าย 
เป็นฐานว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการภัยพิบัติมากน้อยเพียงไร เพื่อน าผลงาน
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การวิจัยไปใช้ในการก าหนดแนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน และชุมชนอื่นต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  : กรณีศ ึกษา
เทศบาลต าบลบางซ ้าย  อ า เภอบางซ ้าย  จ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลบางซ้ าย  อ า เภอบางซ้ าย  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรได้แก่  ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เขต
เทศบาลต าบลบางซ้าย จ านวน 5,284 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยค านวณหาโดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ  
ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และ
ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 ได้เท่ากับ  
380 คน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบ สอบถามเรื่อง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบางซ้าย อ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ม ี2 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบ ด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้  
และระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย จ านวน 30 ข้อ   
 การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บางซ้าย จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองทุกฉบับมา
หาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค (Cornbach 
Alpha Coefficient) ได้ค่า .9268 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มีความเชื่อมั่น 

สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

ชาย 20 คน
ร้อยละ 54.5 21-30 ปี

109 คน
ร้อยละ 28. 

ประถมศึกษา
142 คน

ร้อยละ 3 .4

รับจ้าง
121 คน

ร้อยละ 31.8

ต่ ากว่า 10 000 บาท
19  คน

ร้อยละ 51.8
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ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง และ
มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10 000 บาท  

4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
  

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม X  ..DS  ระดับการ 

มีส่วนร่วม 
1.  การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย 3.09 0.46 ปานกลาง 
2.  ขณะเกิดสาธารณภัย 3.34 0.60 ปานกลาง 
3.  การฟื้นฟูหลังเกดิสาธารณภัย 3.36 0.52 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.34 ปานกลาง 
 
จากตารางที่  1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : เทศบาล
ต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน 
 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

การเตรียมการก่อนเกิด 
สาธารณภัย 

ขณะเกดิสาธารณภัย 
การฟื้นฟูหลังเกิด 

สาธารณภัย 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

เพศ  
  

   

อายุ  
  

  
 

ระดับ
การศึกษา    

  
 

อาชีพ  
  

   

รายได ้  
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5. อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : 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
พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี ้สามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้ 
5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ใน
ระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์  
และการเข้าถึงประชาชนอาจยังไม่มากพอ ควรให้มี
การอธิบายและเข้าถึงประชาชนในเขตพื้นที่ให้มาก
ยิ ่งขึ ้น  เพื ่อ ให ้ประชาชนม ีส ่วนร ่วมและเข ้า ใจถ ึง
แนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มาก
ยิ่งขึ้น 
5.1.1 การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบขั้นตอน
ในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเทศบาลต าบลบาง
ซ้ายไม่มีการอบรม การเตรียมความพร้อม การซ้อม
แผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอดคล้อง
กับ วิทยา บุญยะเวชชีวิน [1] ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื ่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อ
การปกครองท้องถิ ่น  ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาล
ต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อ
การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลบางปู  
อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกันระหว่างประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อวางแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อยู ่ในระดับน้อย  เพราะส่วนราชการ
จัดการประชุมร่วมกันกับประชาชนในการวางแผนเพื่อ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อย 
ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนและ

ขั้นตอนในการปฏิบัติ  ในการ เตรียมตัวก่อน เกิด  
สาธารณภัย   
5.1.2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะเมื่อเกิดสาธารณภัย ประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องเร่งเก็บทรัพย์สินของตนเองก่อนที่จะได้รับ
ความเสียหายจึงไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก ในขณะ
เกิดสาธารณภัย  อีกทั ้ง เทศบาลต าบลบางซ้าย  มี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น
เรือท้องแบน หรือรถยนต์ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อช่วยเหลือประชาชน สอดคล้องกับ มาลี เบญจมโน 
[2] ได ้ท าการศึกษาวิจ ัย เ รื ่อง  การม ีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ต าบลห ้วยกะป ิ อ า เภอ เม ือ ง  จ ังหว ัดชลบ ุร ี ผ ล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ใน
ระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ได้รับการดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยที่ดี
เมื่อประสบภัย มีค่าคะแนนน้อย เพราะส่วนราชการ
เข้ามาช่วยเหลือในการขนย้ายทรัพย์ส ินและดูแล
ทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยช้า ไม่ทันเวลาท า
ให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เพราะ
ส่วนราชการมีก าลัง วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
ก าลังอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อย
ไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือดูแลและขนย้ายทรัพย์สิน
ของผู้ประสบภัยไปยังที ่ปลอดภัยได้ทันเวลา  ท าให้
ทรัพย์สินของผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายและไม่
ปลอดภัย   
5.2 การฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับปานกลาง 
เพราะประชาชนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่
ต้องเข้ามาท าการฟื ้นฟูและซ่อมแซม ประชาชนจึง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
มากนัก ไม่สอดคล้องกับขวัญชัย วงศ์นิติกร [3] ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านจัดสรร
ชานเมือง พบว่า ผู ้ที ่อยู ่อาศัยในเขตหมู่บ้านจัดสรร
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ชานเมืองมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองในด้าน
บ ารุงรักษา และติดตามผลการพัฒนาชุมชนมากที่สุด  
หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมกับทาง
ราชการในการจัดพื้นที่หลบภัย และที่พักชั่วคราว มี
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย เพราะส่วนราชการจัดหา
สถานที่หลบภัย ที่พักช่ัวคราวไว้ไม่เพียงพอกับจ านวน
ประชาชนที่ประสบภัย ส่วนหนึ่งประชาชนไม่ทราบว่า
มีสถานที่หลบภัยหรือที่พักชั่วคราว ที่ส่วนราชการจัด
ไ ว ้ใ ห ้อ ยู ่ที ่ใ ดบ ้า ง  เ พ ร า ะส ่วน ร า ชกา รข าดกา ร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
5.3 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยผู้วิจัยอภิปรายผล
จากข้อค้นพบ ดังนี้ 
5.3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามเพศ พบว่าประชาชน
ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่า เพศชาย ทั้งนี้เป็นเพราะผู้หญิงมีความรับผิดชอบ 
มีความรอบคอบ มีความประนีประนอม มีความอดทน
เข้มแข็ง มีความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจ มากกว่า
ผู้ชาย มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถใช้ทักษะทาง
สังคมและเข้าสังคมได้ดีกว่าผู้ชาย อีกทั้งนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี การสร้าง
ภาวะผู้น าและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีจึงท า
ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท มีหน้าที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมพัฒนาในชุมชน สอดคล้องกับ สมบัติ  ทัพธานี [4] 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
ผลการศึกษาพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน 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
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมที่

เปิดโอกาสยอมรับให้เพศชายเป็นผู้น าและมีบทบาท
หน้าที่ทางสังคมมากกว่า 
5.3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน แต่มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย แตกต่างกัน โดย
พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าระดับ
ต่าง ๆ ทุกระดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่ า จะท างานภายในท้องถิ่นของตนจึงมีเวลา 
ในการเตรียมตัวและมีความพร้อมมากกว่าประชาชนที่
มีระดับการศึกษาสูง สอดคล้องกับอนุชัย บูรณประเสริฐกุล 
[5 ] ได ้ท าการศึกษาวิจ ัย เรื ่อง การมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการดูแลและบ ารุงรักษาทางหลวงชนบท
ของก รม โ ย ธ าก า รของจ ัง ห ว ัด ก าฬส ิน ธุ ์  พบว ่า 
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วน
ร่วมไม่แตกต่างกัน เพราะประชาชนในเขตพื ้นที ่มี
เป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์เดียว ด้วยความร่วมมือ 
ร่วมใจ เสียสละแรงกาย สละทรัพย์ 
5.3.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามอาชีพ  พบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรร เทาสาธารณภัยแตกต ่า งก ัน  โดยพบว ่า
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
ส ่วนร ่วมในการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย 
มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
กลุ ่มอาชีพดังกล ่าว ม ีความ เข้า ใจและคุ ้น เคยกับ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์  น้อยนคร 
[6] ได้ท าการ วิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลต าบล ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลต าบลในจังหวัด
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อุตรดิตถ์ แตกต่างกัน เพราะในแต่ละอาชีพมีความ
ถนัดและความช านาญต่างกันจึงมีผลให้การเข้าร่วมใน
การพัฒนาแตกต่างกัน 
5.3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บร ร เทาส า ธ า ร ณภ ัย  จ า แนกต ามร าย ไ ด ้พบว ่า
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรร เทาสาธารณภัยแตกต ่า งก ัน  โดยพบว ่า
ประชาชนที่มีต่ ากว่า 10 ,000 บาท มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้มากกว่า  10 ,000 บาท ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนที่มีรายได้น้อย เล็งเห็นความส าคัญในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้มากจึงพร้อมที่จะสละเวลามาร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์ น้อยนคร [6] ได้ท า
การวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล ในจังหวัดอุตรดิตถ์  
พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลต าบล ในจังหว ัด
อุตรดิตถ์  แตกต่างกัน เพราะประชาชนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี มีความพร้อมและต้องการเสียสละเวลาใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
6.1.1 เทศบาลต าบลบางซ้ายควรให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับบุคลหรือครอบครัวอย่างถูกต้อง 
6.1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ยานพาหนะ ในการป้องกันสาธารณภัย และมีการซ้อม
แผนการป้อนกันฯ ให้ประประชาชนเกิดความคุ้นชินกับ
เครื่องมือต่าง ๆ  
6.1.3 ส่งเสริม (เพศชาย) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันฯ มากข้ึน เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ต าบล 

6.1.4 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและรายได้ให้เข้า
มามีส่วนร่วมฯ โดยเสริมแรงจูงใจทางบวก การให้รางวัล
หรือผลตอบแทนในสิ่งท่ีบุคคลเหล่านั้นต้องการ เช่น การ
กล่าวค าขอบคุณ การให้ค าช่ืนชม เป็นต้น  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการป้องกนั
และแก้ไขสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบางซ้าย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  2) ศึกษาความ
คาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ 3) เปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนกับความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนเอกชน
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 253 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการอบรมสั่งสอน รองลงมา ด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม และด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน รองลงมา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการอบรมสั่งสอน  และ 3) สภาพการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนกับความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครูในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนสูงกว่าสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
     สาระของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยพุทธศักราช 
2550 ได้เน้นย้ านโยบาย ด้านการศึกษาเพื ่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไว้อย่างชัดเจน โดยก าหนดสาระ
เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในมาตรา 43 ที ่ว่า บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกัน ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย และในมาตรา 81 กล่าวว่า รัฐ
ควรจ ัดการศ ึกษาอบรมให ้เก ิดความรู ้ คู ่ค ุณธรรม
นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9 (พ.ศ. 2545-2559) ข้อ 1 ระบุไว้ว่าจะต้องพัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการ
พัฒนา ซึ่งมีแนวนโยบายเพื่อการด าเนินการ คือ การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ที่

พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดีและมี
ความสุขตลอดจนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ ด้านต่าง ๆ ท่ีจะด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้ เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลง และเป็นพลังสร้างสรรค์ การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
ตาม มาตรา 6 ที่บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
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ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่
ท าให้มีแนวทาง ในการพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน [1] 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เจตนารมณ์ให้      
ปี พ.ศ. 2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน 
เพื่อเด็กและเยาวชนจะมีความสามารถ มีทักษะและมี
คุณธรรมจริยธรรมที ่เป็นรูปธรรม  น าไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลง โดยมีส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผู้คอยดูแลติดตาม การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้าน รวมทั้งด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน คือ ผู้เรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความ
เมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความประหยัด 
โรงเรียนจะต้องปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียน โดยจัดให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ     
ที ่หลากหลายและอย่างต่อเนื ่อง  เพื ่อไม่ให้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การยั่วยุของสภาพแวดล้อม ชักจูง
ให้เด็กมีพฤติกรรมนอกรีตนอกรอยและขาดคุณธรรม
จริยธรรมในท่ีสุด [2] 

ในการบริหารโรงเรียนเอกชน ให้มีคุณภาพนั้นมีปัจจัย
ส าคัญหลายอย่าง แต่ที่ส าคัญที่สุดคือตัวผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนเอง ซึ่งต้องท าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  ผู้น าจะประสบความส าเร็จในการน า
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมที่แสดงออก และพฤติกรรมของผู้น าเป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างบรรยากาศการท างานของ
บุคลากรในสถานศึกษาจะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่จะให้คุณให้โทษ แก่นักเรียน
ได้ ดังนั้นพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรม หรือ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ย่อมมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานในอันที่จะส่งเสริมงานให้บรรลุความมุ่งหมาย 
เป็นอย่างดี [3] บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน บ่มเพาะเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เพราะผู้บริหารมี

บทบาทหลัก 3 ประการ คือ ประการแรกบทบาทเชิง
สัมพันธ์บุคคล ซึ่งท าให้ผู้บริหาร มีลักษณะเป็น “ศูนย์
รวมอ านาจ” ภายในสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมการออก
ค าสั่งงานต่าง ๆ จะกระจายออกไปทั่วองค์กร ประการที่
สองบทบาทเชิงสารสนเทศ หมายถึงมีข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ประมวลข่าวสาร
น าไปใช้ให้เป็นประประโยชน์ได้ทันทีและประการที่สาม
บทบาท การตัดสินใจ คือผู้บริหารต้องเลือกทางที่ดีที่สุด
ในการด าเนินการงาน [4] 

โรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นสถาบันที่
ส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเอกชนพยายามปรับกระบวน
ทัศน์การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผลที่เกิดกับผู้เรียน ใน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนั้น โรงเรียน
เอกชนส่วนใหญ่ยังด าเนินงานได้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
เพราะโรงเรียนเอกชนจัดสภาพการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางการ
ด าเนินงานได้อย่างไม่ครบถ้วนการจัดการเรียนรู้ ขาด
การบูรณาการสาระความรู้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขาดการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ บ้าน วัด โรงเรียน       
ที่เข้มแข็ง และขาดการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การติดตามการรายงาน การประเมินผลที่เป็นปัจจุบัน 
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนขาดการเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดสภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ด้านศาสนา การอบรมสั่งสอน 
ขาดการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึง
การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนทั้งสิ้น แต่ก็มีบาง
โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการจนประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้
เกิดกับนักเรียนจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
คุณธรรมช้ันน าซึ่งการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและ
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จริยธรรมจะประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความพร้อมของ
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนชุมชน ความพร้อมด้าน
การบริหารจัดการ สถานท่ี งบประมาณ และที่ส าคัญ คือ 
เทคนิคกระบวนการบริหารที่ผู้บริหารน ามาใช้บริหาร
จัดการภายในโรงเรียน [5] โรงเรียนเอกชน  ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2  ได้ด าเนิน การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
นักเรียน  ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและ              
4) ด้านการอบรมสั่งสอน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและความ
คาดหวังการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
ว่ามีสภาพการปฏิบัติเป็นอย่างไร  ความคาดหวัง        
การส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมของนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2                 
ว่ามีการปฏิบัติเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบสภาพการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนกับความ
คาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขต
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 านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2    

2.3 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน กับความคาดหวังการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมของนักเรียน

กับความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 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. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ านวน 689 คน จากสถานศึกษา 16 แห่ง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2 จ านวน 253 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
การค านวณ จากสูตรของยามาเน ่  
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย 5 
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและ
ประสบการณ์การท างาน   
 ตอนที่ 2 เกี ่ยวกับสภาพและความคาดหวังการ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียนมีลักษณะ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที  
 
 
 



ARU Research Journal, Vol.2, No.2, May 2015                                                                                                    21 

 

5. ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน

ประเด็นท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
5.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน

ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ในภาพรวม 

ตารางที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักเรียน 
ระดับปฏิบัต ิ

X  S.D. ความหมาย 

1. ด้านการจดัการเรียนรู ้ 3.62 0.90 มาก 

2. ด้านการจดักิจกรรมของโรงเรียน 3.69 0.88 มาก 

3.  ด้านการจดัสภาพแวดล้อม 3.65 0.87 มาก 

4. ด้านการอบรมสั่งสอน 3.91 0.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.71 0.86 มาก 

 
จากตารางที ่1 สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าคับ คือด้านการอบรมสั่งสอน รองลงมา 
ด้ านการจัดกิจกรรมของโรง เรี ยน   ด้ านการจั ด
สภาพแวดล้อม และด้านการจัดการเรียนรู้  

5.2 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 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 

 
ตารางที ่2   

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียน 

ระดับความคาดหวัง 

X  S.D. ความหมาย 

1. ด้านการจดัการเรียนรู ้ 4.31 0.69 มาก 
2. ด้านการจดักิจกรรมของโรงเรียน 4.34 0.71 มาก 
3.  ด้านการจดัสภาพแวดล้อม 4.33 0.70 มาก 
4. ด้านการอบรมสั่งสอน 4.30 0.68 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.69 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านการจัดกิจกรรมของ

โรง เ รี ยน  รองลงมา  ด้ านการจั ดสภา พแวดล้อม              
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการอบรมสั่งสอน 
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5.3 การเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนกับความคาดหวัง การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวม 

 
ตารางที ่3 

การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน 

สภาพการส่งเสริม
คุณธรรมและ

จริยธรรมของนักเรียน 

ความคาดหวังการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมของ

นักเรียน 
       t-test    Sig. 

X  S.D. X  S.D.   
1.  ด้านการจัดการเรยีนรู้  3.62 0.90 4.31 0.69 12.89 0.00 

2. ด้านการจัดกิจกรรมของ

โรงเรียน 3.69 0.88 4.34 0.71 14.99 

 

0.00 

3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 3.65 0.87 4.33 0.70 13.14 0.00 

4. ด้านการอบรม สั่งสอน  3.91 0.82 4.30 0.68 13.49 0.00 

รวมเฉลี่ย 3.71 0.86 4.32 0.69 14.62 0.00 
 

จากตารางที ่3 สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนกับความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ
นักเรียนสูงกว่าสภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียน 

 
6. อภิปรายผล 
6.1 สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านการอบรมสั่งสอน รองลงมา ด้านการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการ
จัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ครู พบว่า โรงเรียนมีการจัดอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ควบคุมดูแล

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างของการศึกษาศาสนธรรม และ
จัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักเรียน  เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของสุทิศ จันทรบุตร 
[6] ได้ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า กิจกรรมแทรกแซงที่ประกอบด้วย 
การอบรมให้ความรู้ การประชุมผู้ปกครอง การเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม การให้เพื่อนเตือนเพื่อน การเยี่ยม
ครอบครัวและพบปะผู้ปกครอง เป็นวิธีการที่ท าให้
เยาวชนมีเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมในข้ันสูงขึ้น 
6.2 ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้ านการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน 
รองลงมา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการ
เรียนรู้และด้านการอบรมสั่งสอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ความคาดหวังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
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นักเรียนตามความคิดเห็นของครู  พบว่า โรงเรียน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ดูแล
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีดี โรงเรียนมีแผน
และโครงการที่สนับสนุนให้มีศาสนบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในศาสนธรรมมาเป็นผู้ให้ความรู้ให้กับ
นักเรียน สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรในโรงเรียนเพื่อ
อบรม สั่งสอนและพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และโรงเรียนใช้วิธีการอบรมสั่งสอนโดยน า
หลักธรรมมาช่วยในการตัดสินความผิดของนักเรียนด้วย
ความเป็นธรรม โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการ
อบรม สั่งสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรมในโอกาสต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกิจ จันทบาล [7] ได้ศึกษาการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนคูณศรีวิทยบัลลังก์ ผลการวิจัยพบว่า  
แนวทางกา รพัฒนาด้ ว ยกิ จก ร รมพัฒนาผู้ เ รี ย น
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยการสอนโดยตรง
และการบูรณาการ และใช้วิธีการน าครูพระมาอบรมสั่ง
สอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  
6.3 สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนกับความคาดหวัง การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  เพราะว่า  ความคาดหวัง      
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน สูงกว่า
สภาพการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน   
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของ บาร์ไตย 
(Bartai) อ้างถึงใน พิไลวรรณ  จันทรสุกรี [8] ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีความคาดหวังที่มักพบว่า บุคคลมักจะมีความ
คาดหวังกับสิ่งต่าง ๆ ที่สูงกว่าความเป็นอยู่ทั้งนี้เป็น
เพราะมีความคาดหวังในความพยายามต่อการกระท า
และผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าต่อคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัล 

 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
7.1.1 โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระความรู้
ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมนิทรรศการหรือจัดป้ายนิเทศ 
แสดงผลงาน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
7.1.2 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมนั่งสมาธิอบรมธรรมะ          
5 นาทีทุ กวัน  และจัดการควบคุมดู แล  ปรับปรุ ง
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และอบรมสั่งสอน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในช่วงกิจกรรมตอนเช้าและช่วงพัก
กลางวันของนักเรียน 
7.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนควรจัดอบรม ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน ให้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้แก่ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
7.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการโรงเรียน เกี่ยวกับ
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
7.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรให้มี
สาระในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรม การจัด
กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของครู
โรง เรี ยนเอกชน ในส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
7.2.3 ควรมีการวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ
สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ในด้านพุทธศาสนา  
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7.2.4 ควรมีการวิจัยเรื่องการสอดแทรกคุณธรรมและ
จริ ยธรรมควบคู่ กั บ  การจั ดการ เรี ยนรู้ ที่ มี ผลต่ 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) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ2) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล
เมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับมาก  ด้านสาธารณสุข ด้านบริการและด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลางและ 
2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันไม่แตกต่างกันและ
ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน 

 

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. บทน า 
     การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  มาตรา 53 และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองผักไห่ ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
เทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2555 ท าให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ ความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ 
ว่าในสภาพปัจจุบันมีการบริหาร เป็นอย่างไรและ
ประชาชนมีความต้องการให้มีการบริหารในทิศทางใด
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ เพื่อน า
ผลการวิจัยที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนได้ท าการวิจัย 4 ด้านคือ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขและ
ด้านบริการ      
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ 
ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8,012 
คน ในการวิจัยได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา            

ตอนท่ี 2 ใช้แบบสอบถามและการตรวจสอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการแปล
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ความหมาย 5 ระดับ การหาความเช่ือมั่นของเครื่อง มือ 
(Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ลาดชะโด อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 30  คน  เพื่ อหาค่ าความ เ ช่ือมั่ น  โดยน า
แบบสอบถามที่ได้ รับคืนจากการทดลองทุกฉบับมาหาค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตามวิธีของครอนบาค ได้ค่า .90 
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีความเช่ือมั่น 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ใช้ความถี่  (Frequency) ,ร้อยละ (Percentage) , 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stadard 
Deviation) , ค่า t-test และค่า F-test 
 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างและมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
4.2 สภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน     
ของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  

ด้ าน โคร งสร้ า งพื้ น ฐาน  ด้ าน เศรษฐกิ จ  ด้ า น
สาธารณสุขและด้านบริการตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม 

ตารางที่ 1  

การบริหารงาน 
ระดับความคิดเห็น 

   x  ..DS  แปลความ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.43 0.85 มาก 
2. ด้านเศรษฐกิจ 2.67 0.98 ปานกลาง 
3. ด้านสาธารณสุข 3.27 0.79 ปานกลาง 
4. ด้านบริการ  3.04 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.69 ปานกลาง 
 

    จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข ด้านบริการ 
ส่วนด้านท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ ด้านเศรษฐกิจ 
4.3 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

    ประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาล
เ มื อ งผั ก ไ ห่  ต า บลผั ก ไ ห่  อ า เ ภอผั ก ไ ห่  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสาธารณสุขและด้านบริการ ไม่แตกต่างกัน 
    ประชาชนท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แตกต่างกัน 
4.4 การเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ประชาชนที่มี เพศ อายุ  อาชีพและระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการบริหารงานของ 
เทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสาธารณสุขและด้านบริการ ไม่แตกต่างกัน 
 

5. อภิปรายผล 
    จากผลการวิจัยสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ 
ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 4 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 
5.1 สภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสาธารณสุขและด้านบริการ พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของโยธิน ไชยโยศิลป์ [1] ได้ศึกษาการด้าน
การซ่อมบ ารุงทางหลวงชนบทของเทศบาลต าบลในเขต
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การบริหารงานด้านการซ่อม
บ ารุงทางหลวงชนบทของเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ [2] ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการ
บริหารงานของเทศ บาลต าบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 
โดยรวมทุกปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
5.1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันที่มีต่อการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
โคร งสร้ า งพื้ น ฐาน  ในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก 
รายละเอียดดังนี ้
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐชกานต์ เช้ือเมืองพาน [3] ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า กลุ่มประชาชนท่ีศึกษา
มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงในแต่ละด้านคือ มีความพึงพอใจด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับความพึงพอใจมาก 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองผักไห่มีความคิดเห็นในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอยู่มากเพราะเห็นว่าการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่าด้านอื่น
ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลกระทบมาจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 
2544 ท าให้เกิดความเสียหายอย่างหนักจึงต้องมีการ
ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อนด้านอื่น 
5.2 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล อภิปรายได้ดังนี้ 
5.2.1 ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า 
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันในการบริหารงานของเทศบาลเมืองผัก
ไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนเห็นว่าเทศบาล
มีการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เทศบาลยัง
ไม่ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ยังไม่แล้วไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที ่
5.2.2 ประชาชนท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาลเมือผักไห่ 
ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่า ประชาชนที่
ศึกษามีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนที่รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ, รับจ้าง, ค้าขาย เกษตรและอื่น ๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะประชาชนที่มีอาชีพก าลังศึกษามีความเห็นว่า
การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความส าคัญ
มากกว่าการบริหารงานในด้านอื่น ประชาชนในเขต
เทศบาลจะได้ รับบริการที่คุ้ มค่าจากเ งินภาษีของ
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ประชาชน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย การ
ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนและสะพานทางเท้า การ
ขยายเขตประปา การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตร การขยายเขตบริการโทรศัพท์  ไฟฟ้า
สาธารณะอย่างท่ัวถึง  
5.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการบริหารงานของเทศบาล
เ มื อ งผั ก ไ ห่  ต า บลผั ก ไ ห่  อ า เ ภอผั ก ไ ห่  จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุ ธยา  ด้ าน เศรษฐกิจ  แตกต่ า งกั น 
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับโยธิน ไชยโยศิลป์ [1] ได้
ศึกษาการบริหารงานด้านการซ่อมบ ารุงทางหลวงชนบท
ของเทศบาลในเขตพืน้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า บุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการ
บริหารงานด้านซ่อมบ ารุงทางหลวงชนบทต าบลในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน  
5.4 การเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ประชาชนที ่ม ีเพศ อาย ุ อาช ีพและระด ับการศ ึกษา 
แตกต ่างกัน ม ีความคาดหวังต ่อการบร ิหารงานของ
เทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศร ีอย ุธยา ในด ้านโครงสร ้างพื ้นฐาน ด ้าน
เศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขและด้านบริการ ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนมีความคาดหวังให้เทศบาล
บริหารงานทั้ง 4 ด้านไปพร้อมกันเพื่อให้งานส าเร็จตาม
ความคาดหวังของประชาชน ซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยของ 
คมคาย มากมูล [4] ได้ศึกษาการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดหนองคายตามความคิดเห ็นของ
พนักงานเทศบาล พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดหนองคายจ าแนก
ตามระดับการศึกษาและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

 
 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 .1  ควรมีการพัฒนาระบบชลประทานเพื่ อ
การเกษตรอย่างทั่วถึงทุกพื้น เพราะประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกรรมต้องการน้ าในการเพาะปลูกพืชได้ทุกฤดูกาล 
6.1.1.2 ควรมีการขยายเขตบริการโทรศัพท์ สาธารณะ
อย่างทั ่วถึงทุกชุมชนและทุกหมู ่บ้าน เพราะยังมีบาง
ชุมชนที่อยู่ห่างไกลยังไม่ได้รับการอ านวยความสะดวก 
6.1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
6.1.2.1 ควรมีการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี เพราะประชาชนบาง
หมู่บ้านและชุมชนยังมีรายได้น้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
6.1.2.2 ควรมีการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชนและ
สินค้าที่ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว เพราะในเขตเทศบาลมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
ชุมชนน้อย 
6.1.3 ด้านสาธารณสุข 
6.1.3.1 ควรมีการดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะประชาชนในเขตเทศบาลมีผู้สูงอายุ
จ านวนมากซึ่งต้องการความดูแล 
6.1.3.2 ควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ให้กับ
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเตรียม พร้อม
ในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ 
6.1.3.3 ควรมีการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล เพราะเทศบาลมีงาน
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับการยกฐานะจากเทศบาลต าบล
มาเป็นเทศบาลเมืองท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
6.1.4 ด้านบริการ 
6.1.4.1 ควรมีการจัดท าแผนภูมิในการให้บริการกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อกับเทศบาลเมืองผักไห่ เพราะท าให้
ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก 
6.1.4.2 ด้านบริการควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชนมากขึ้น เช่น น้ าดื่ม 
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6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาใน
การบริหารงานของส านักงานเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบล
ผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6.2.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานของส านักงาน
เทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการ
ซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีด าเนินการวิจัย 3 ขั้น คือ 1) ข้ันสร้างแนวทาง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เป็นวิธีการหาคุณภาพความสอดคล้อง 2) ขั้นศึกษา
ความเหมาะสมของแนวทาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เครื่องมือ คือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่ามัธยฐานได้คะแนนความเหมาะสมไม่น้อยกว่า  3.50 และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ไม่เกิน  1 ทั้ง  5   ขั้น  3) 
ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทาง กลุ่มตัวอย่าง เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 144 คน เครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการ ซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 ขั้น 
39 รายการปฏิบัติ คือ ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา 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 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
     กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 โดยสรุป
สาระส าคัญของนโยบายไว้ดังน้ี ให้พัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5
ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ มีครอบครัว
เป็นแกนหลัก อีกทั้งผู้ที่มีหน้าที่เด็ก และทุกภาคส่วนของ
สังคม ได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพของท้องถิ่นและการพัฒนา
เด็ก เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา ปีที่ 1) 
พ.ศ.2555-2559 โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับการบริการในการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีเป้าหมายส าคัญ คือ 1) เด็กทุกคน
ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 5 ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 
1 ได้รับบริการด้านสุขภาพภายในปี 2559 2) เด็กแรก
เกิดถึงก่อนเข้ าประถมศึกษาปีที่  1 ร้อยละ 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
พร้อมทั้ งด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สั งคม และ
สติปัญญา จึงจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจเพื่อให้

การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัยนับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยโดยยังคงใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังไม่มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 ส่งผลให้ผลการจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ [8] ได้รายงานผลการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน
ศู น ย์ พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใน เ รื่ อ ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์และการน าหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมกับ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้านซึ่งส่งผล
ให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า มีระดับสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์  

ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา [9] ได้รายงานความก้าวหน้า
การจัดการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปี พ.ศ. 2551 – 
2552 ในด้านการบริหารงานการศึกษาปฐมวัย พบว่า 
ยังคงพบปัญหาในเรื่องของการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ใช้ หลักสูตร การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การก ากับ
ติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ ไม่มีการบริหารการ
เชื่อมต่อหลักสูตร ไม่จัดให้มีการพบปะท ากิจกรรมร่วมกับ 
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง การขออนุมัติการใช้
หลักสูตรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้อย 
สถานศึกษาไม่มีการจัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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ไม่มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร ขาดการวางแผนใน
การก าหนดหลักสูตร และหน่วยการเรียนรู้  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 231 แห่ง ได้รับ
การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 12 
มาตรฐาน 43 ตัวบ่งช้ี พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 54 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 23.37 % อยู่ในระดับดี 87 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 37.67 % และอยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 90 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ38.96 % ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การน าหลักสูตรไป
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษา
ไทยในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพการใช้หลักสูตร เพราะ 
หลักสูตรมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนในสังคมให้มี
คุณลักษณะที่สังคมคาดหวังหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่จะ
ท าให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยหลักสูตรมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความเจริญงอก
งามของบุคคลสามารถปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรม วางรากฐานความคิดที่เป็นสมาชิกที่ดีสังคม
สามารถท าให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความสนใจ 
ความถนัด ท่ีแท้จริงขอตนเอง และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ แผนงาน ข้อก าหนด ที่ช้ีแนะ
ให้ผู้บริหารการศึกษาครู อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
น าไปด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ [6] 

ปัจจุบันเครื่องมือในการบริหารงานให้มีคุณภาพเพิ่ม
ผลผลิต ป้องกันข้อบกพร่องและช่วยป้องกันปัญหาการ
บริหารงาน รวมทั้งแสดงเป้าหมายวิธีการว่าท าอย่างไรจึง
จะให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการก าหนดกระบวนการ

และขั้นตอนต่างๆที่เรียกว่าการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า 
ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่อยู่บนพื้นฐาน
ของการใช้ข้อมูลและสถิติ เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
การลดความผิดพลาด ความสูญเปล่าและการแก้ไข
กระบวนการในการท างาน ที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า 
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความส าเร็จในการบริหารงานให้กับ
องค์การ การออกแบบกระบวนการของ ซิกซ์ ซิกม่า จะ
ประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอน  

 1. ขั้นตอนของการนิยามหรือก าหนดปัญญา (D : 
Define) เลือกโครงการที่จะท าการปรับปรุงหรือออกแบบ 
ทั้งนี้เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วย เพื่อให้
โครงการที่เลือกจะท านั้นเป็นเรื่องส าคัญๆจริง ท าแล้ว
คุ้มค่า ตรงประเด็น ไม่เสียเวลาเปล่า 

2. ขั้นตอนการวัด (Measurement) วัด
ความสามารถของกระบวนการวัดของเสีย วัดประสิทธิผล 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) (จากข้อมูลที่
วัดมาได้ ) เพื่อหาหรือพิสูจน์ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดใน
กระบวนการ (Key process variables) ที่เป็นต้นสาเหตุ
ของปัญหาที่นิยามไว้ เช่น การท าไม่ได้ตามข้อก าหนดของ
ลูกค้า หรือเป้าหมายการออกแบบที่ก าหนด ในขั้นตอนนี้
ถือวา่ส าคัญมากเพราะถ้าหาตัวแปรไม่เจอหรือหาผิดก็ไม่
อาจจะปรับปรุง หรือปรับปรุงผิดที่ หรือถือว่าจ่ายยาไม่
ถูกโรคได้  

4.  ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve) เป็นการลงมือ
แก้ไข /ปรับปรุง เพื่อขจัดสาเหตุที่วิเคราะหไ์ด ้หรือในการ
ออกแบบช้ันนี้จะ เป็นการออกแบบกระบวนการ/
ผลิตภัณฑ์ เพื่อขจัดหรือควบคุมตัวแปรที่วิเคราะห์ได้ 

5.  ขั้นตอนของการควบคุม (Control) เพื่อให้
กระบวนการนั้นนิ่งหมายถึงอยู่ภายใต้การควบคุมอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ใช่นิ่งๆแบบไม่ต้องท าอะไรแล้ว หรือถ้าเป็น
การออกแบบก็คือขั้นตอนของการทวนสอบผลการ
ออกแบบและควบคุมการด าเนินการต่อไปเช่นกัน ท าให้
สม่ าเสมอ สิ่งที่ท าได้ดีแล้วรักษาไว้ให้ตลอด 
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ปัจจุบันซิกซ์ ซิกม่า เป็นนวัตกรรมบริหารที่มีการ
น าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
การบริหารระบบคุณภาพด้วยซิกซ์ ซิกม่า เป็นการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพแบบใหม่ที่มีการขยายผลมาจากการ
บริหารเชิงสถิติ และเป็นการบริหารที่ใช้การบริหาร
คุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท าให้
คุณภาพและกระบวนการขององค์กรต่างๆ มีการปรับปรุง
คุณภาพการ เพิ่ มผลผลิต  การลดค่ า ใ ช้จ่ าย  มี ผล
ประกอบการที่ดีเยี่ยม เป็นองค์กรที่มีคุณค่า ครองใจของ
ลูกค้า ในสถานศึกษาก็ให้ความสนใจในการน าแนวคิดการ
บริหารแบบ ซิกซ์ ซิกม่า มาช่วยในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานเชิงคุณภาพในวงการศึกษาได้ทั้ง
ระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากน้ียังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพื่อ
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม [3]  

ผู้วิจัยมีความสนใจแนวทางการแก้ปัญหาการใช้
หลักสูตรโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และ
ตอบสนองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 
2552 – 2561) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร 

ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
โดยใ ช้กระบวนการซิกซ์  ซิ กม่ า ประชากร ได้ แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติ คือผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่
ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
แนวทางแบบซิกซ์ ซิกม่า หรือมีผลงานเกี่ยวกับแนวทาง
แบบซิกซ์ ซิกม่า ในหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง 
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
  ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
ประชากรได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ ผู้ที่มี
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่มี
อ านาจหน้าที่ ในการก ากับ ดูแล การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานในหน่วยงานทางการศึกษาและในสถานศึกษา
มาแล้ ว  ไ ม่ น้ อยกว่ า  10 ปี  กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  ไ ด้ แ ก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน 
 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
ประชากรได้แก่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 231 
คน และ กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 144 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า  ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิด 
หลักการของกระบวนการซิกซ์  ซิกม่า และการใช้
หลักสูตร มาสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ ความตรงเชิง
เนื้อหา โครงสร้าง ตามหลักวิชา และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้ลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เครื่องมือ 
ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์  
 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 144 
คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบเพื่อ
อ้างอิงค่าเฉลี่ยที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 ด้วยสถิติ
ทดสอบ t-test 
 
4. ผลการวิจัย  
 แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้
กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ อยู่ 
5 ข้ันตอน 39 รายการปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ขั้นสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า  
 ผลการศึกษาความตรงเชิงเนื้อหาตามโครงสร้าง และ
หลักวิชาของแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความคิดเห็นว่าแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า มีความตรงเชิง
เนื้อหา ตามโครงสร้าง และหลักวิชา ทั้ง 5 ขั้นรวม 39 
รายการปฏิบัติ ซึ่ง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 
1.00 ปรากฏดัง ตาราง  

 
4.2 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหา
การใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า  
  ผลการศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ 
ซิกม่าโดยพิจารณาจากค่าความสอดคล้องระหว่าง
รายการปฏิบัติ กับสภาพปัญหา ตามความคิดเห็นของ
ผู้เ ช่ียวชาญพบว่า ผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า แนว
ทางการแก้ปัญหาการใ ช้หลักสูตรปฐมวัย  โดยใ ช้
กระบวนการซิกซ์ ซิกม่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ คือ ได้คะแนน ความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 
3.50 (ค่ามัธยฐานมากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1) ทั้ง 5 ขั้น ปรากฏผลดังตาราง 

ขั้น 
ความเหมาะสม 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล ์

ความหมาย 

1. การก าหนด
ปัญหา 

4.28 0.27 เหมาะสม 

2. การวัด  4.10 0.25 เหมาะสม 
3. การวิเคราะห์  4.66 0.29 เหมาะสม 
4. การปรับปรุง  3.67 0.23 เหมาะสม 
5. การควบคุม  4.75 0.30 เหมาะสม 

 

ขั้น 
รายการ 
ปฏิบัต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค่า 
IOC 

 

ความหมาย คน
ที่ 
1 

คน
ที่ 
2 

คน
ที่ 
3 

คน
ที่ 
4 

คน
ที่ 
5 

1. การ
ก าหนด
ปัญหา 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 

2. การวัด  10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
3. การ
วิเคราะห์  

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 

4. การ
ปรับปรุง  

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 

5. การ
ควบคุม  

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 

รวม 39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคล้อง 
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4.3 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา 
การใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า  
     ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
แก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ 
ซิกม่า ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย โดย
ใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ในภาพรวมและในแต่ละขั้น มี
ความเป็นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50) และมีระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ขั้นปรากฏผลดังตาราง 

 
5. อภิปรายผล 
    จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญ และ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหาการใช้
หลักสูตรปฐมวัย โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
5 ขั้น 39 รายการปฏิบัติ  ซึ่ งเป็นแนวทางที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัญหา และมีความเป็นไปได้ภายใต้
ศักยภาพความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมี
ประเด็นอภิปรายผลดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา จากผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่งตั้งคณะกรรมการประชุม

เพื่อสรุปปัญหาการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัย ให้
เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรและความต้องการของ
ผู้ปกครองและเด็กที่มาใช้บริการและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บัลลังก์ 
จันทบูรณ์ [2] พบว่า สภาพการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐ ด้านเป้าหมายส่วนใหญ่มี
ปัญหา ด้านหลักการจัดการศึกษา รูปแบบ จุดมุ่งหมาย แนว
การจัดประสบการณ์ ประเมินผลครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ 
และความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก รัฟฟ์ แมรี่ (Ruff, Mary) ที่กล่าวว่า ซิกซ์ 
ซิกม่า สามารถน ามาใช้ในทางการศึกษาซึ่งผู้บริหารสามารถ
น าวิธีการมาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ขั้นการก าหนดปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ าเป็นจะต้องหากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพเล็ก โดย
จะต้องรู้จุดหมายและการน าความส าเร็จไปสู่เป้าหมายได้นั้น
จะต้องท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดปัญหาเพื่อหาแนว
ทางการน าหลักสูตรไปใช้ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  และจะได้พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเรียนรู้
เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาการ
ใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่าสามารถ
แก้ปัญหาใช้หลักสูตรปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่ ง
ส่งผลให้ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้สมกับวัย
ของเด็กได้ตามจุดหมาย 
  ขั้นที่ 2 การวัด จากผลการวิจัย พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการใช้
หลักสูตร โดยการติดตามความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตร 
ตรวจสอบการประเมินพัฒนาการและความส าเร็จของการ
ใช้หลักสูตร เพื่อน ามาร่วมกันก าหนดเป้าหมาย การพัฒนา
ตามตัวช้ีวัด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน

ขั้น 

ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

df sig  

1. การ
ก าหนด
ปัญหา 

4.44 0.58 143 .00 เป็นไปได้ 

2. การวัด  4.43 0.60 143 .00 เป็นไปได้ 

3. การ
วิเคราะห์  

4.42 0.63 143 .00 เป็นไปได้ 

4. การ
ปรับปรุง  

4.44 0.62 143 .00 เป็นไปได้ 

5. การ
ควบคุม  

4.44 0.63 143 .00 เป็นไปได้ 

รวม 4.43 0.61 143 .00 เป็นไปได้ 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [7] กล่าวว่า การวัด
เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นในการวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรซึ่งจะท าให้การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กมี
คุณภาพ แนวคิดของ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล [10] กล่าวว่า
หลักการส าคัญของกระบวน การพัฒนาคุณภาพนั้นการ
บริหารจัดการจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจาก
การวัดและการรวบรวมข้อมูลซึ่งหลักการข้อนี้เป็นจุดเด่นที่
ส าคัญ ทั้งนี้ในขั้นการวัดและการรวบรวมข้อมูลนั้นจะท าให้
ทราบถึงปัญหาส าคัญในการน าหลักสูตรมาใช้ในการจัด
ประชุมครูผู้ดูแลเด็กโดยการระดมความคิดในการพัฒนา
ต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวัดเป็นขั้นตอนส าคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อน าผลมาสรุปเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรปฐมวัยโดยการระดม
ความคิดของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา จัดท าหลักสูตร
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  
  ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
ศู นย์ พัฒนาเด็ กเล็ กจั ดประชุมครู ผู้ ดู แลเด็ ก และ
คณะกรรมการหลังจากประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อระดม
ความคิด และร่วมกันหาสาเหตุที่ เด็กไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการครบทั้ง ทั้ง 4 ด้าน และท าการก าหนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย และจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
[8] ที่ก าหนดขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานใน
หลายงานว่าจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของเพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อลดข้อบกพร่องของ
กระบวนการ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วีระยุทธ 
ชาตะกาญจน์ [5] ; สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล [10] ที่กล่าวว่า 
การวิเคราะห์ตัวแปรของปัญหาโดยอาศัยกลวิธีทางสถิติที่
เหมาะสมจะช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาจากข้อเท็จจริง
ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการวิเคราะห์ ส่งผล
ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน
ระดมความคิดในจัดท าหลักสูตรที่ส่งผลให้มีการพัฒนาเด็ก
ครบทุกด้าน 

 ขั้นที่ 4 การปรับปรุง จากผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้าใจ
การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนาของเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของโคโรนาโด และแอนโทนี (Coronado & 
Antony) ที่กล่าวว่า การปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็น
ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การต่างๆได้ ทั้งนี้
หลังจากรู้ถึงสาเหตุของปัญหาก็ต้องค้นหาวิธีการที่จะ
ปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรที่จัดท าขึ้นช่วย
ให้การด าเนินงานตามกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยเป็นไป
ตามเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานการด างานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ขั้นที่ 5 การควบคุม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแต่งตั้งคณะกรรมด า เนินการนิเทศภายในเพื่อ
กระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมพัฒนาของเด็กครบทั้ง 4 ด้านตามเป้าหมายและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และจัดท า
คู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
พัฒนาการของเด็ กที่มาใช้บริการ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เนติ  วัชระโชติพิมาย [1] ที่กล่าวว่าการ
ควบคุมเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ า และยังสามารถ
ลดข้อบกพร่องได้ และยังสอดคล้องแนวคิดของ เทนแนนท์ 
(Tennant)  [11] กล่าวว่า การควบคุมเป็นการก าหนด
มาตรการต่างๆเพื่อเป็นตัวควบคุมตัวแปรที่ส าคัญๆ เพื่อ
รักษาระดับความส าเร็จไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิทยา สุหฤทด ารง และ นราศรี ถาวรกุล [4] ที่กล่าวว่า การ
ที่ผู้บริหารสนับสนุนและร่วมมือ จะท าให้เกิดการกระตุ้นให้
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เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นผลดีต่อองค์การ และท าให้
องค์การมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ถ้าเราสามารถ
แก้ไขปัญหาได้แล้วก็จ าเป็นต้องหาวิธีที่จะท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการนิเทศ
ภายในเพื่อช่วยให้บริหารพัฒนาเด็กเล็กติดตามการ
ด าเนินงานครูผู้ดูแลเด็กสามารถให้ใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควร
น าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย โดยกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับนักวิชาการการศึกษาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก โดยติดตามผลและนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

6.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 

6.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 110 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายขั้น พบว่าขั้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ขั้นการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
รองลงมา ได้แก่ ข้ันการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต่ าที่สุด ได้แก่ ขั้นการเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 2) 
ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่อยู่ ในระดับปานกลาง 3 ขั้น
เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นพบว่า ขั้นที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่ ข้ันการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมาขั้นการออกแบบ
การเรียนรู้ และขั้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา  3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง สรุป คือ ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการแต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ร่วม
ประชุมวางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเลือกเรียน   
ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา  เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมก าหนดและออกแบบการเรียนรู้ ร่วมจัดหาสื่อ จัดท าสื่อ และการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  และขั้น
การจัดท าค าอธิบายรายวิชา  เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดท าค าอธิบาย 
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดและ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง ดังมาตรา 27 จัดท าสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรอาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มี

การแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
ระหว่างชุมชน [1]  

การจัดท าหลักสูตรจึงนับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งที่
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นแผน 
แนวทาง หรือข้อก าหนดในการจัดการศึกษา ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว การพัฒนาเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดี
และมีคุณภาพนั้น มีข้อที่ควรค านึงถึงในการจัดท า คือ 
หลักสูตรจะต้องเ ช่ือมโยงกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ 
และมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ันเป็นหลักและจะต้องเป็น
หลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้เต็มตามศักยภาพ 
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ตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจ ความต้องการของ
ผู้เรียนตรงตามสภาพจริงท่ีสุดเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ [2]   

การมี ส่ วนร่ วมของภู มิปัญญาท้ อ งถิ่ นนั บว่ ามี
ความส าคัญยิ่ งต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่ต้องการ
สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
กล่าวคือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวัฒนธรรมและประเพณี  
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม  เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของสังคม  
เป็นสิ่งที่มีจุดหมาย เป็นสิ่งส าคัญ  มีความหมายและ
คุณค่าต่อการด ารงอยู่ร่วมกันที่จะช่วยให้สมาชิกในชุมชน
หมู่บ้าน  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข [3]  

การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งหมายถึง บุคคล ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น ประชาชนเป็นทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชน ได้น าความรอบรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง มีการระดมทรัพยากร 
บริจาคทรัพย์สินและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น [4]   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของผู้คนในท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการเรียนรู้มาเป็น ระยะเวลายาวนานจนได้เป็น
ข้ อสรุ ปของความรู้ ที่ ยึ ด ถื อสื บทอดต่อ  ๆ  กันมา
เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความสอดคล้องกับ
เรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มาจากภายนอก 
การน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร จึง
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของนักเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแท้จริง [5] 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองมีหลายสาขา เข้า
มามีส่วนร่วมด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ โดยส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนเพื่อเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนโดยให้

ได้รับค่าตอบแทน ปัญหาที่พบได้แก่ งบประมาณมีจ ากัด   
ในการเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้ว่าจะมี
ความเสียสละแต่ว่าท่านก็มีภาระงาน มีเวลาไม่มากนักที่
จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรหรือมาสอนได้ตาม
ตารางที่โรงเรียนจัดให้  วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึก
ปฏิบัติบางอย่างหายากและไม่เพียงพอ เช่น เครื่องดนตรี
ไทย เครื่องหวายในการจักสาน เป็นต้นและนอกจากนี้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีจ านวนน้อยลง บางสาขาหายาก [6]   

จากสภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตรเ์พือ่
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
เน้นการบริหารโดยให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ 
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]   

ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เพื่อจะได้น าผลการวิจัย ไปเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหมายถึงเป็นการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน   
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
2.2  เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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2.3  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วม
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โดยผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยแบ่งออก 2 ขั้น คือ 
3.1.1 ขั้นศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
 ประชากร คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 154 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน  110  คน ได้มาจากการเปิด ตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) [8] ที่ระดับ
ความคาดเคลื่อน 0.05 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 
random sampling ) 

3.1.2 ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วน
ร่ วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจั ดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 ประชากร คือ ผู้ เ ช่ียวชาญในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
จ านวน  154 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญในสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
จ านวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีบริหารโรงเรียนประสบผลส าเร็จในด้านการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม   
 
 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
3.2.1 สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา              
3.2.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา            
3.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed - 

method) ระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพกับวิธีการเชิงปริมาณ  
4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการมีส่วน
ร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จ านวน  4  ข้อ คือ ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เพศ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2  ข้อมูลสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 38 ข้อมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating Scale) 
4.1.2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถาม วิ เคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ในภาพรวมสภาพการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้น 
พบว่า ทุกขั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ขั้นการจัดโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา  รองลงมา ได้แก่ ขั้นการออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ขั้นการก าหนดรูปแบบ วิธีการและ
เกณฑ์การตัดสินการวัดและประเมินผลและขั้นที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระดับต่ าที่สุด ได้แก่ ขั้นการเรียบเรียง
เป็นหลักสูตรสถานศึกษา   
5.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมปัญหาการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่อยูใ่นระดับปานกลาง 3 ขั้นเมื่อ
พิจารณาแต่ละขั้น ขั้นที่มีระดับปัญหาสูงสุด ได้แก่ ขั้นการ
ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ 
ขั้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชา และระดับปัญหาต่ าสดุ ได้แก่ 
ขั้นการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย ของ
สถานศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง      
เฉพาะรายด้านที่มีระดับปัญหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระดับปาน
กลางได้แก่ ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นการ
ออกแบบการเรียนรู้ ขั้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ขั้นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ได้แก่
แต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุม
วางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษา
ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเลือกเรียน ตาม
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนได้เหมาะสมกับวัย   

ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 
เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมก าหนดและออกแบบการเรียนรู้ 
งบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อ  จัดท าสื่อ  และการใช้แหล่ง
เรียนรู้   ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ร่วมประชุม ออกแบบ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและขั้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่  ส ารวจวิทยากรที่มีความรู้
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาร่วมก าหนดขอบข่ายของแต่ละ สาระ
วิชา ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดท า
ค าอธิบาย รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
 

6. อภิปรายผล 
6.1 สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัย ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้น พบว่า ทุกขั้น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ขั้นการจัดโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุชาติ ทองมา
[9] ที่พบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
และเขต 2 มีกระบวนการบริหาร การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ที่
มีพื้นฐานความรู้ทางการบริหารการศึกษาแตกต่างกันจะมี
กระบวนการบริหารการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ที่มีประสบการณ์การ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน จะมีกระบวนการบริหารการน า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยภาพรวม
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินงานและร่วมประเมินผลในการจัดการศึกษา 
และผู้ บริ หารสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถ  
ประสบการณ์ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรนอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ มีเวลา ให้
ความส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นตนเองจึงท าให้
สภาพการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองอยู่ในระดับมาก 
6.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ใน
ภาพรวมปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยและขั้นที่
อยู่ในระดับปานกลาง  3 ขั้นเมื่อพิจารณาแต่ละขั้น ขั้นที่
มีระดับปัญหาสูงสุดได้แก่ ขั้นการออกแบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ขั้นการออกแบบการเรียนรู้ ขั้นการจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมีชัย 
พลภูงา [10] ที่พบว่า สภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายที่ก าหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของโรงเรียนนั้น ไม่สอดคล้อง
กัน โดยวิสัยทัศน์ส่วนใหญ่จะไม่ให้ความส าคัญกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน ในด้านภารกิจไม่มีการก าหนด
แนวทางในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชนมาใช้ ใน
การจัดการศึกษา ส่วนเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ก าหนดไว้นั้น ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป้าหมายที่เกิดจากการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน โรงเรียนก าหนดไว้โดยไม่ค านึงสภาพปัญหา 
และความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  ชูศักดิ์  จิตรีวรรณ์ [11] ที่พบว่า 1) 
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  2)
ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ มีปัญหาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติ  3) โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มี
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้
และประสบการณใ์นการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา ไม่ให้
ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีในชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้นั้น ส่วน
ใหญ่ ไม่ใช่เป้าหมายที่เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน 
โรงเรียนก าหนดไว้โดยไม่ค านึงสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
6.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่  1  การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน มี
แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ได้แก่แต่งตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ร่วม
ประชุมวางแผน ในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด และความสนใจของผู้ เรียนได้
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 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้มีสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติม
จากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรยีนรู้ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ ทั้ง 
8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่ เหมาะสม
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง
ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริ งและ
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมล ผกามาศ [12] ที่พบว่า 
ปัญหาของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คือ ขาดความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดทักษะในการ
ผลิตสื่อจากวัสดุท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ  ไม่สนับสนุน การจัดกิจกรรม การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ขั้นที่  2 การออกแบบการเรียนรู้ ของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ได้แก่ เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมก าหนดและ
ออกแบบการเรียนรู้ งบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อ จัดท าสื่อ  
และการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ร่วม
ประชุม ออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาซึ่ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่ว่าการออกแบบ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย  
ผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และ
สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถ
ของผู้เรียน  สื่อการเรียนรู้เน้นสื่อที่ผู้เรียน และผู้สอนใช้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน
และแหล่งอื่นๆ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็น
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาผู้สอนไม่มี
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ในสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ การออกแบบการเรียนรู้ ไม่ค านึงถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ 
ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน  มีสื่อการ

เรียนรู้ไม่เพียงพอกับผู้เรียน ไม่ใช้สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ชุมชน และไม่มีเครื่องมือมาใช้ในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน 

ขั้นที่3 การจัดท าค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ได้แก่ ส ารวจวิทยากรที่มีความรู้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นมาร่วมก าหนดขอบข่ายของแต่ละ สาระวิชา 
ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อวางแผนในการจัดท า
ค าอธิบาย รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที่ได้
สรุป การจัดท าค าอธิบายรายวิชา คือ การน าเอาผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้  รวมทั้งเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด มาเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา 
โดยให้ประกอบด้วยช่ือรายวิชา จ านวนเวลา  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่มีความรู้ 
ความสามารถในการเขียนค าอธิบายรายวิชา  ที่ตนมีองค์
ความรู้อยู่  ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูวิชาการหรือครู
ในสถานศึกษาเป็นผู้เขียน ซึ่งบางครั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่
มีเวลาว่าง  ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้หรือมาเป็น
วิทยากร 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
7.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในเรื่อง
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการรายงานผล  
การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
7.1.2  สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในการก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนเลือก
เรียน ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนได้
เหมาะสมกับวัย 
7.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรน า
ผลการวิจัย เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการมีส่วน
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ร่ วมของภูมิปัญญาท้องถิ่ น ในการจั ดท าหลักสู ตร
สถานศึกษาไปใช้ ในการวางแผนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
7.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลหรือประสบความส าเร็จในการบริหารการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
7.2.2 ควรศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ของศูนย์
การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 2) ศึกษาแนวทาง
เสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 144 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร  24  คน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และครู 120 คน ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling) เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามความพร้อม               
และแบบสอบถามแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิ เศษ   
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ศูนย์การศึกษา
พิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ส่วนด้านขั้นตอนการด าเนินงานมี
ความพร้อมอยู่ในระดับน้อย 2) แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีจ านวนทั้งสิ้น 72 รายการ ประกอบด้วย 
ด้านปัจจัยการด าเนินงาน 23 รายการ ด้านข้ันตอนการด าเนินงาน จ านวน 49 รายการ 
ค าส าคัญ: ความพร้อม, แนวทางเสริมสร้างความพร้อม, การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน, 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. บทน า 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหาร
จัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศ ึกษา เพื ่อพ ัฒนาผู ้เ ร ียน ให ้ม ีค ุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยอาศัยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนให้
สถานศ ึกษาพัฒนาไปข ้า งหน ้าอย ่า งต ่อ เนื ่อ งบน
หลักการ มีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา ซึ่งถือ
เ ป ็น ภ า ร ะ ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ที ่ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ้อ ง
ด า เน ินการบร ิหาร จ ัดการศึกษาอย่าง เป ็นระบบ
ต่อเนื่อง อันน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ให้สังคมมั่นใจว่าผู้เรียนทุก
คนมีความรู ้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะและ
คุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่าง
แท้จริง [1] 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ  
ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต 
และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู ้ด ูแลคนพิการ  ครู  
บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใด  
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวง โดยมีสภาพการด าเนินงานและข้อจ ากัด
ต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในหมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ ่ง
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัด
ให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยต้องค านึงถึงความพร้อมด้านปัจจัยและ
กระบวนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษในกา
รบริหารและด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพให้ผสมผสานกับการวางแผน  การด าเนินงาน  
และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของศูนย์การศึกษาการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง [2]  

ความพร้อมจึงนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในประสบความ ส าเร็จ 
[3] โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในด้านปัจจัยการด าเนินงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ยังไม่มีการศึกษาประเด็นความพร้อมทั้ง 2 ประการมา
ก ่อน  ผู ้ว ิจ ัย จ ึงสน ใจที ่จะศ ึกษาความพร ้อมและ
แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด า เนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษใน
กลุ ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2   
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึ กษาพิ เศษในกลุ่ ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 
และกลุ่ม 2 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิ เศษในกลุ่ มสถานศึกษาสั งกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 
 

3.  ความส าคัญของการวิจัย 
3.1 การศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบระดับความพร้อมของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
3.2 การศึกษาครั้งน้ีสามารถน าผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษต่อไป 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาความพร้อมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อหาแนวทาง
เสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ผู้บริหาร 24 คน ครู 712 คน                 
ที่ปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา  
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1และกลุ่ม 2  
จ านวน 24 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 756 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษา
พิ เศษในกลุ่ มสถานศึกษาสั งกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 จ านวน 24 จังหวัด 
ที่ปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2556 รวม 144  คน  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ผู้บริหาร 24 คน ได้มาจากการเลือกแบบ

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)
กาญจนบุรี 11)เพชรบุรี 12)ราชบุรี  13)ชลบุรี 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 าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2  ประกอบด้วย              
ด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  4  ด้าน  
ได้แก่  1) บุคลากร 2) งบประมาณ  3) อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือ และ  4) การบริหารจัดการ และด้านขั้นตอน                          
กา รด า เ นิ น ง านประกั นคุณภาพภาย ใน   ไ ด้ แ ก่                  
1) ขั้นเตรียมการ  2) ขั้นปฏิบัติ  3) ขั้นรายงานผล                  
4.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
4.4.1 แบบสอบถามความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
4.4.2 แบบสอบถามแนวทางเสริมสร้างความพร้อม ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษ   
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.5.1 เสนอส านักงานคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของ
ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุม่ 1 และกลุ่ม 2  
4.5.2 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปถึงกลุ่มตัวอย่างและรับ
แบบสอบถามกลับซึ่งการรับแบบสอบถามกลับ คิดเป็น
ร้อยละ 100  
4.5.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.6.1 ความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิ เศษ ใช้ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท [4] 
4.6.2 แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน
ค่าเฉลี่ยของลิเคิร์ท [4] 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านปัจจัยการ
ด าเนินงาน พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความพร้อมในด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน และด้านขั้นตอนการด าเนินงาน พบว่า ศูนย์
การศึกษาพิเศษมีความพร้อมด้านขั้นตอนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X
=2.04, S.D. = 0.48)   
5.2 ผลการศึกษาแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  พบว่า  1) ด้านปัจจัยในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน  มี 4 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1.1)
ด้านบุคลากร  มี 9 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)สร้างความตระหนัก
และเห็นคุณค่าให้แก่บุคลากรทุกคน 2)ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร 3)จัดประชุมปฏิบัติการให้
บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 5)บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจาก
เอกสาร คู่มือ 6)จัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสาร รายงานให้บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน 7)ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร รายงาน 8)
ระดมความคิดของบุคลากรร่วมกันเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารรายงาน 9)น าบุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน 1.2)ด้านงบประมาณ มี 3 ตัว
บ่งช้ีดังนี้ 1)ก ากับ ติดตามให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 2)ให้ความส าคัญในการตรวจสอบ

การด า เนินงาน  3)สรุปผลการใ ช้งบประมาณเมื่ อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ 1.3)ด้านอุปกรณ์/เคร่ืองมือ มี 3 
ตัวบ่งช้ีดังนี ้1)จัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ สืบค้นได้
ง่าย 2)จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 3)จัดท าข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 1.4)ด้านการบริหารจัดการมี 8 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)
สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 2)ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
บุคลากร 3)จัดประชุมปฏิบัติการให้บุคลากรได้รับรู้
ร่วมกัน 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 5)มีการติดตาม
ตรวจสอบการรายงานผล 6)ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลสรุปโครงการ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 7)ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 8)น าข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานมาวิเคราะห์ผลร่วมกันและ
รายงานผล  มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.14,S.D.=0.69)  
และ 2) ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน มี 3 องค์ประกอบ 
49 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 2.1)ด้านการเตรียมการ  มี 11 ตัวบ่งช้ี 
ดังนี้  1)สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า 2)ส่งเสริม
การท างานร่วมกันเป็นทีม 3)จัดประชุมปฏิบัติการให้
บุคลากร 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  5)
สร้างความตระหนักแก่บุคลากร 6)เก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานให้ชัดเจน 7)ให้บุคลากรประชุม  วิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกัน 8)ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 9)จัดท าคู่มือการด าเนินงาน 10)ให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามแผน11)นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงาน 2.2)ด้านการปฏิบัต ิแบ่งออกเป็น  2.2.1)ขั้น
การวางแผนปฏิบั ติงาน  มี  7 ตัวบ่ง ช้ีดังนี้  1)นิเทศ 
ติดตาม การด าเนินงาน 2)ให้บุคลากรใช้แผนงานหรือ
โครงการเป็นทิศทางในการปฏิบัติงาน 3)ใช้ผลการ
ประเมินและผลวิเคราะห์ด้านต่างๆมาใช้ในการรายงาน
ผล 4)ช้ีแจงท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
อย่างชัดเจน 5)ติดตามการด าเนินงาน 6)ส่งเสริมให้
บุคลากรจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้ เรียนตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 7)ให้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียน
2.2.2)ขั้นการด าเนินงานตามแผน  มี 13 ตัวบ่งช้ีดังนี้  
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1)ช้ีแจงท าความเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่
บุคลากรอย่างชัดเจน 2)ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3)ให้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนใน 4)ครูร่วมกันจัดท าหลักสูตร
หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม 5)ช้ีแจง
ท าความเข้าใจแนวทางการวัดประเมินผลแก่บุคลากร
อย่างชัดเจน 6)ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 7)ให้ครูได้
วิเคราะห์ผู้เรียน 8)ให้ครูจัดท าเอกสารการวัดประเมินผล
ผู้เรียน 9)ประชุมระดมความคิดบุคลากรในการก าหนด
แผนปฏิบัติการประจ าปี 10)ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของ
ศูนย์ (SWOT) 11)ให้บุคลากรจัดท าเอกสาร โครงการ 
และปฏิบัติตามที่วางไว้  12)ให้บุคลากรรายงานผลการ
ด าเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ 13)ก ากับ ติดตามให้เป็นไป
ตามแผน 2.2.3)ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล มี 9 
ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)ศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องน ามาวิเคราะห์
ร่วมกัน 2)ช้ีแจงแนวทางแก่บุคลากรในการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ 3)ให้บุคลากรจัดท าเอกสาร โครงการและปฏิบัติ
ตามแผน 4)ให้บุคลากรรายงานผลการด าเนินโครงการ
เมื่อแล้วเสร็จ 5)ก ากับ ติดตามให้เป็นไปตามแผน 6)ให้

บุคลากรศึกษาเอกสารแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล           
7)ประชุมเพื่อก าหนดเป็นเอกสารในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 8)ให้บุคลากรสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการเกบ็
ข้อมูล 9)ให้บุคลากรวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในหลายๆ 
ด้าน  2.2.4)ขั้นการปรับปรุงงาน มี 4 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)ให้
บุคลากรจัดเก็บข้อมูลในระบบสามารถสืบค้นได้ง่าย 2)ให้
บุคลากรจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 3)ให้บุคลากร
จัดท าข้อมูลด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 4)ให้บุคลากร
ที่รับผิดชอบต้องด าเนินงานให้ข้อมูลครบถ้วนและ
สามารถใช้อ้างอิงได้  2.3)ด้านการรายงานผล มี 5             
ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)ให้บุคลากรวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการรายงานผล 2)ให้บุคลากรเก็บหลักฐานแผนการ
จัดการเรียนรู้ 3)ให้บุคลากรเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ให้ครบถ้วน 4)ให้บุคลากรจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 5)ให้บุคลากรเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ถึงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.55, S.D.= 0.57) 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาความพร้อมด้านปัจจัยและด้านขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน   
 ของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1  และกลุ่ม 2   

ประเด็นความพร้อม ด้านที่ต้องเสริมสร้างความพร้อม 
1.  ปัจจัยในการด าเนินงาน   
     1.1  ด้านบุคลากร 1.  บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน   

2.  บุคลากรไม่มีความสามารถในการจัดท าเอกสาร   
     1.2  ด้านงบประมาณ 1.  การก ากับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณการประกันคุณภาพภายใน   
     1.3  ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ 1.  ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน   
     1.4  ด้านการบริหารจัดการ 1.  ระบบในการพัฒนาบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน 

2.  กระบวนการการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 
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ประเด็นความพร้อม ด้านที่ต้องเสริมสร้างความพร้อม 
2.  ขั้นตอนการด าเนินงาน   
2.1  ด้านการเตรียมการ 1.  การจัดประชุมสร้างความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายใน   
2.  การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน  
3.  การจัดท าการเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับการด าเนินงานให้แก่บุคลากร 

 2.2  ด้านการปฏิบัติ  
  2.2.1  ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน 
 

1.  การก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายงานประจ าปี   
2.  การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการสอนของครู และบุคลากร 

  2.2.2  ด้านการด าเนินงานตามแผน 1.  การจัดท าหลักสูตรหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม 
ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน   
2.  การจัดท าแนวทางการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างชัดเจน   
3.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับบริบทของศูนย์
การศึกษาพิเศษและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  2.2.3  ด้านการตรวจสอบประเมินผล 
 

1.  การน ามาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษสู่การปฏิบัติ   
2.  การจัดท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล    

  2.2.4  ด้านการปรับปรุงงาน 1.  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ      
2.3  ด้านการรายงานผล 1.  การน าเสนอผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
   

 
6. อภิปรายผล 
6.1  การศึกษาความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ด้านปัจจัยการ
ด าเนินงาน พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษยังไม่มีความพร้อม
ในด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัช ภู่เล็ก [5] ที่ได้ศึกษาปัญหา
การบริหารงานศูนย์การศึกษาพิ เศษ สั งกัดส านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด ได้แก่ งบประมาณในการ
ด าเนินการไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณสนับสนุนขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บุคลากรมีภาระงานมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นการ
ด าเนินงานท่ีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของบุคลากรใน

การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ งานมี ประสิ ทธิ ภาพและต้ องมี
งบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานควบคู่กันไปด้วย6.2 
แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านปัจจัยการ
ด าเนินงาน  พบว่า  แนวทางการเสริมสร้างความพร้อม
ด้านปัจจัยในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สวาท มูลละ [6]  ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในอ าเภอสันทราย ส านักงานเขต
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
สร้างความตระหนักให้แก่คณะครูได้เห็นความส าคัญของ
การประเมินร่วมกันวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนประกอบการตรวจสอบ  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรติพงศ์  อุ่นใจ [7]  ที่
พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กประชากรกลุ่มเป้าหมายได้เสนอ  
แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยทั้ง 4 ด้านโดยอาศัยการ
ประชุมสนทนากลุ่ม ก าหนดรูปแบบบรรลุผลสูงสุด  
ผู้บริหารและคณะครูควรมีส่วนร่วมและด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ  และควรพัฒนาเครื่องมือการประเมิน มีการ
วางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ด้านอุปกรณ์/
เครื่องมือ ประกอบด้วย 1)จัดเก็บข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 2)จัดเอกสารการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในให้ เป็นหมวดหมู่  3)จัดท าข้อมูลด้านต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กิ่งทอง ใจแสน [8] ที่พบว่า แนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า มี
แนวทางพัฒนาการด า เนินงาน  ดั งนี้  1 )ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง น าคิด น าปฏิบัติ 
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและจริงจังต่อการท างาน มีความสนใจ 
ใฝ่เรียนรู้ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้น
การเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน หรือการท างานเป็นทีม 2) การสร้างความตระหนัก
ให้กับครู บุคลากรที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ 
ต่าง ๆ ให้เห็นความส าคัญและการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมไปศึกษา ดูงาน เพื่อน าไปพัฒนา 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน  

 

7. สรุป 
7.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม  ใน
ด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ได้แก่  
บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่สามารถจัดท า
เอกสาร การก ากับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ 
รวมทั้งมีความพร้อมในด้านขั้นตอน การด าเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย  โดยมีความพร้อมต่ าที่สุดในเรื่องการจัดท า
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
รองลงมาคือการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
7.2 แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
ปัจจัยการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีจ านวนทั้งสิ้น 72 รายการ 
ประกอบด้วย ด้านปัจจัย การด าเนินงาน 23 รายการ 
ด้านขั้นตอน การด าเนินงาน จ านวน 49 รายการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) ระดับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการความรู้กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
มีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 

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. บทน า 
     การพัฒนาประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และด้านอื่นๆเพื่อให้มีความทัดเทียมกับประเทศต่างๆ 
จ าเป็นต้องท าให้คน หรือทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่ งรัฐบาลได้เห็น
ความส าคัญของการศึกษาว่าจะเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศได้เป็นอย่างดี จึงได้มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นการประกันคุณภาพการท างานในหน้าที่ปกติของผู้ที่
อยู่ ในสถานศึกษานั้นๆ สถานศึกษาที่มีการประกัน
คุณภาพจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสังคม และ
ผู้รับบริการว่ามีกระบวนการด าเนินงาน มีการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ ที่ก าหนดเพื่อมุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และสถานศึกษา
[1] สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ[2] ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ครู บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมได้ในทุกเรื่องที่รับผิดชอบ สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะได้ จึงจ าเป็นต้องน ากระบวนการการ
จัดการความรู้มาใช้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนา
คนในสถานศึกษาให้มีศักยภาพ มีความรู้ และมีปัญญาที่

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหนทางน าไปสู่การ
เพิ่มศักยภาพในการท างานของสถานศึกษาให้สูงขึ้น[3]  

การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี แต่ละแห่งมีการจัดการ
ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และจากผลการประเมิน [1] ซึ่งจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report :SAR) ของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง มีระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 พบว่าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีระดับคุณภาพ 
อยู่ในระดับดี มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน จ านวน 34 ตัวบ่ง ช้ี  [4] 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีมีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับพอใช้
มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
5 คะแนน จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี [5] วิทยาลัยเทคนิคท่า
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หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี มี
จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
5คะแนน จ านวน 25 ตัวบ่งช้ี [6] วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับพอใช้ มีจ านวนตัว
บ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน
จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี [7] วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมีระดับ
คุณภาพในการด าเนินงานประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ
พอใช้  มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน จ านวน 22 ตัวบ่งช้ี [8] วิทยาลัยการ
อาชีพหนองแคมีระดับคุณภาพ อยู่ ในระดับดีมาก มี
จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
5 คะแนน จ านวน 30 ตัวบ่งช้ี [9] และวิทยาลัยสารพัด
ช่างสระบุรีมีระดับคุณภาพ  อยู่ในระดับดี มีจ านวนตัว
บ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน 
จ านวน 28 ตัวบ่งช้ี [10] จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาแต่ละ
แห่งมีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มีระดับคุณภาพที่
แตกต่างกัน และตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ 5 คะแนน มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ง
อาจจะมีผลมาจากการจัดการความรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการจัดการความรู้กับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของผู้ บริ หารสถานศึกษาที่ สั งกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีว่ามีอยู่ ในระดับใด และมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อจะน าผลการวิจัยใช้ในการ
วางแผนการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ส าหรับการพัฒนาครู บุคลากรของสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  และสามารถพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นเพื่อส่งผล
ให้ นักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ   
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้
กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 
 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1 เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการความรู้
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.2 เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงวิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
3.3 เป็นสารสนเทศส าหรับผู้ที่สนใจน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
4.1 การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับมาก 
4.2  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับมาก 
4.3  การจัดการความรู้กับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรีมีความสัมพันธ์กัน 
 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1 ด้านเนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ของ
มาร์ควอร์ท [11] ซึ่งการจัดการความรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้าง
ความรู ้ 3 ) การจัด เก ็บและค้นคืนความรู ้ 4 ) การ
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ถ่ายทอดความรู ้และการใช้ประโยชน์ และวิธีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยศึกษา
ตามแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ ่ง [12] 
ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 4) การแก้ไขปัญหา 
5.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้อ านวยการ และ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 33 คน ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา จ านวน 439 คน รวมประชากร 472 คน 
จากสถานศึกษาทั้ง 7 แห่งที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี [13]  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 21 คน โดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
สถานศึกษาละ 3 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี จ านวน 205 คนโดยใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางของเคร็ซซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) [14] และน าไปสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิชนิดเป็น
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 0.47 ของประชากรเป้าหมายทั้ง 7 แห่ง 
มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 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) และน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของตารางประกอบความเรียง 

 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานและต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
มีจ านวน 5 ข้อโดยจัดท าเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีโดย
ศึกษาตามแนวคิดการจัดการความรู้ของมาร์ควอร์ท [11] 
โดยศึกษาใน 4 ด้านได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การ
สร้างความรู้  3) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้  4) การ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ มีจ านวน 24 ข้อโดย
จัดท าเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ [15]  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยศึกษาตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ของเดมมิ่ง [12] โดยศึกษาใน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
การวางแผน  2) ด้านการปฏิบัติตามแผน 3) ด้านการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ  และ4) ด้านการแก้ไขปัญหา มี
จ านวน 20 ข้อโดยได้จัดท าเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Linkert) มี 5 ระดับ 
[15] 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการทดสอบ
สมมุติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
6.2.1 สถิติพื้นฐาน โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage : %) 
ค่าเฉลี่ย (Mean :     ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 
6.2.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยใช้การทดสอบด้วยการหาค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient : r) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 226 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-35 
ปี  มี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ เทียบเท่ า  มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่าง 6 - 10 ปี และมี
ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาเป็นข้าราชการครู 
7.2 ระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน 
พบว่าการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน (  ̅ = 4.07, S.D.= 0.55) โดยมีการ
แสวงหาความรู้ (X1) ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.62) มีระดับการ
ปฏิบัติมากสูงสุด และที่มีระดับการปฏิบัติมากต่ าสุด คือ 
การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (X3)( ̅ = 4.05, S.D.= 0.62)   
7.3  ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตาม
ความคิด เห็ นของผู้ อ านวยการสถานศึกษา  รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามรายด้าน พบว่าการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( ̅ = 
4.20, S.D.= 0.46) โดยมีการวางแผน (Y1) (  ̅ = 4.26, 
S.D.= 0.51) มีระดับการปฏิบัติมากสูงสุด และที่มีระดับ
การปฏิบัติมากต่ าสุด คือ การปฏิบัติตามแผน (Y2) (  ̅ = 
4.20, S.D.= 0.59) 

7.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ (Xtot) กับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา (Ytot) สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตาม
ความคิด เห็นของ ผู้ อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่าโดยภาพรวมมี
ระดับความสัมพันธ์สูง เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์
สูงสุด เรียงตามล าดับ คือ การจัดการความรู้ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ และการใ ช้ประโยชน์ (X4 )กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน (Ytot) การจัดการ
ความรู้ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (X3)กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน (Ytot) และการจัดการ
ความรู้ (Xtot) กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ด้ านการตร วจสอบผลการปฏิ บั ติ ( Y3)  และคู่ ที่ มี
ความสัมพันธ์ปานกลางต่ าสุด คือ การจัดการความรู้ด้าน
การแสวงหาความรู้(X1)กับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในด้านการปฏิบัติตามแผน (Y2) 

 
8. การอภิปรายผล 
8.1 การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยมีการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความ รู้ (X1)  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ของครู  บุคลากรในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ ง 
โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้ที่สามารถแสวงหาได้จาก
แหล่งต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่ง
การแสวงหาความรู้จากภายในสถานศึกษาสามารถท าได้
โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยการฝึกอบรม สัมมนา หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ส่วนการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษาสามารถท าได้ด้วยการจ้างที่ปรึกษา 
การรับข่าวสารจากสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้ารวมทั้งการร่วมมือกับ
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สถานศึกษาอ่ืน [11] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมจิตร์ สุวรักษ์ [16] ที่พบว่าการวิจัยการจัดการ
ความรู้ ในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลางใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี คงสง [17] ที่พบว่าการ
จัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการ
จัดเก็บและค้นคืนความรู้ ด้านการสร้างความรู้และด้าน
การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  
8.2 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีการวางแผน (Y1)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกัด
อาชีวศึ กษาจั งหวัดสระบุรี ให้ความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างมากเพราะผล
ที่เกิดขึ้นจะท าให้ประชาชนและสังคมเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพการศึกษา และสามารถตัดสินใจเลือกใ ช้
กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิตของสถานศึกษา 
ตลอดจนท าให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือสมาชิกใหม่ในสถานศึกษาตระหนักและ
ด าเนินการในภาระงานตามหน้าที่ของตนในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ [18] ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของซูดาไว  มะแซ [19] ที่พบว่าการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อาวุธ เหล่าคนค้า [20] ที่
พบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการ
ด า เนิน งานประกั นคุณภาพภายใน ของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย 
พบว่ามีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ซึ่งตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี เห็นว่าหากจะการจัดการความรู้ ให้ป ระสบ
ผลส าเร็จ จะต้องมีการให้ค าปรึกษาหารือกันเพื่อลงมือ
ปฏิบัติโดยมีที่ปรึกษาด้านการลงมือท ามาช่วยเหลือ โดย
ให้เริ่มท าในกลุ่มเล็กๆ ไป ก่อนใช้วิธีง่ายๆ ก่อน แล้วจึง
ค่อยๆ ขยายไปใช้วิธีการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สิ่งส าคัญก็คือ 
ต้องให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกันของบุคคลใน
องค์กร วิธีการใดก็ตามที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานของ
กลุ่มหรือของตน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
หรือความรู้ที่เกิดจากการท างาน ถือว่าเป็นการจัดการ
ความรู้ทั้งสิ้น ซึ่งมีวิธีการจัดการความรู้มากมายหลายวิธี 
ควรใช้วิธีที่มีความง่ายในช่วงเริ่มต้น แล้วค่อยใช้วิธีการที่
ยากหรือซับซ้อนข้ึนตามล าดับและความจ าเป็น กล่าวโดย
วีระพจน์ กิมาคม (อ้างถึงในรวิ บัวด้วง) [21] และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ [22] ซึ่งใน
กระบวนการด า เนิ นงานประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีการควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยการ
ก าหนดมาตรฐานด้านผลผลิต ปัจจัย และกระบวนการ 
และการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานซึ่งได้แก่การด าเนินการจัด
ปัจจัยต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเช่น พัฒนาอาจารย์ผู้สอน 
พัฒนาผู้บริหาร ปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนอื่นๆรวมทั้ง
การจัดการองค์กรหรือคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ 
ของสถานศึกษา การปรับกลยุทธ์และกระบวนทัศน์ใน
การปฏิ บั ติ ง าน  การตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ ง เ ป็ น
กระบวนการเพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สภาพ
จุดเด่น จุดด้อย และน าไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 
ซึ่ งประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้าของ
สถานศึกษาและจัดท ารายงานต่อประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการโดยคณะกรรมการในสถานศึกษา 
จัดให้มีการตรวจสอบภายในการประเมินความก้าวหน้า
จากองค์กรภายนอก เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
เป็นกระบวนการติดตามหรือตรวจสอบคุณภาพว่าถึง
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด เพ่ือตรวจสอบว่าการ



ARU Research Journal, Vol.2, No.2, May 2015                                                                                                    61 

 

ปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้นมีมาตรฐานแล้วหรือ
ยัง มีเรื่องใดที่ควรปรับปรุงให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน การ
ประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานเป็นการขอรับรองจาก
องค์กรภายนอกโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินี คงสง [17] ทีพ่บว่า การ
จัดการความรู้ มี ความสัมพันธ์ เ ชิ งบวกกับผลการ
ปฏิบัติ งานด้ านผลงานและด้ านสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานเขตหาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาวุธ เหล่าคนค้า [20] ที่พบว่า ทักษะการบริหารกับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ.01อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  
 

9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
9.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่
ส่งผลกับประสิทธิภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
9.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
9.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
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แตกต่างกันออกไป บางกรณีซื้อสินค้าเพื่อให้ได้รับการยกย่อง เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ รถยนต์ หรือแม้กระทั่งบ้าน
ที่เราอาศัยอยู่ ฯลฯ การโฆษณาจึงได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติและสิ่งอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อแสดงความ สัมพันธ์ทางสังคมโดยผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการ
บริโภคนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มวัฒนธรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิต ดังนั้นการโฆษณาจึงมีส่วนส าคัญอย่างมาก
ในการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคในสังคมไทย 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
การบริโภคของมนุษย์เราในทุกวันนี้เกิดจากความ

ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และความต้องการขั้น
พื้นฐานนี้ก็ถูกกระตุ้นเพื่อให้เกิดความต้องการในการ
บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย กลายเป็นสินค้าของสังคมทุน
นิยมในปัจจุบันไปแล้ว ซึ่งเป็น “สังคมการบริโภค”     
(The Social of Consumption) เป็นวัฒนธรรมใหม่ของ
การบริโภคในระบบทุนนิยม [1] นอกจากนี้สิ่งที่สะท้อน
ให้ เห็นถึ ง  “วัฒนธรรมการบริ โภค” (Consumer 
Culture) ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีคือ การโฆษณา 
(Adverting) โฆษณาเป็นการผสมผสานระหว่างสินค้า 
(Product) หรือบริการ (Service) กับศิลปะการเล่าเรื่อง
ที่น าเสนอด้วยกลวิธีต่าง ๆ ที่แยบยลและน่าสนใจ จนเกิด
การตระหนักรู้ (Awareness) การจดจ า (Reminder)   
ท าให้ผู้บริโภคเกิดแรงปรารถนาความต้องการในสินค้า
และบริการนั้น ๆ  
 ทุกวันน้ีเรามิได้บริโภคอรรถประโยชน์ของสินค้าเพียง
อย่างเดียว เพราะอรรถประโยชน์การใช้สอยของสินค้าถูก
ท าให้ลดบทบาทลงอย่างด้วยตรรกะของความแตกต่าง 
(Difference) แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้ตรรกะ
ประเภทสัญญะมากกว่าอรรถประโยชน์มากกว่าก็ตาม แต่
ก็ ยั ง มี สิ น ค้ า บ า ง อย่ า ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ยั ง ต้ อ ง อ า ศั ย
อรรถประโยชน์ของสิ นค้ า โดยขึ้ นอยู่ กั บ เ ง่ือนไข 
สถานการณ์  บริบททางสังคม เ ช่น อาหารที่มีการ
ประดิดประดอย ราคาแพง ๆ ที่ให้บริการในบรรยากาศ
สุดหรู ที่แม้จะเป็นสัญญะของชนช้ันสูง บ่งบอกถึงความ
ร่ ารวย แต่ถ้าอาหารนั้นไม่อร่อย ผู้บริ โภคก็จะเลิก
รับประทานไปเอง น่ันหมายความหมายว่าสินค้าประเภท 
“อาหาร” ยังคงต้องมีอรรถประโยชน์ของตัวมันอยู่ นั่น
คื อความอร่ อยนั่ น เอ ง  แต่ อ าจมี การสร้ า งมู ลค่ า 
อรรถประโยชน์อื่นเพิ่มเข้าไปแล้วแต่กรณี ในโฆษณา
สินค้าประเภท “เครื่องปรุงรส” ดังเช่นภาพตัวอย่างที่ 1 
จะสังเกตได้ถึงถ้อยค าโฆษณาที่น าเสนอว่า สินค้าตัวนี้จะ
ช่วยเพิ่ม “ความอร่อย” ให้แก่อาหารประเภทอ่ืน ๆ เสมอ 

ซึ่งแนวคิดเรื่องความอร่อยนี้ไม่สามารถทิ้งไปได้ นั่น
หมายความว่า อรรถประโยชน์การใช้สอยของสินค้าก็คือ 
ความอร่อย นั้นยังเป็นความจ าเป็นพื้นฐานของสินค้า
ประเภทเครื่องปรุงรสที่ต้องมีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 1 โฆษณาผลิตภณัฑ์ผงปรุงรส “รสดี 58” [2] 
 

 
 

ประเภทของสินค้า เป็นตัวแปรชนิดหนึ่งที่ท าให้
อรรถประโยชน์การใช้สอยของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามข้อเสนอของ Baudrillard ที่ได้วิเคราะห์เรื่องการ
บริ โภคสัญญะเอาไว้  กรณีศึกษาของกาญจนาภรณ์       
พลประทีป เมื่อเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ จะพบว่า มีการใช้ตรรกะเชิงอรรถประโยชน์การ
ใช้สอยมาใช้ในงานโฆษณามากที่สุด เช่น ใช้บ ารุงร่างกาย 
ผิวพรรณ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รองลงมาคือ 
ตรรกะแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ อันดับสาม เป็นตรรกะ
มูลค่าเชิงสัญญะ และอันดับสุดท้ายน้อยที่สุดเป็นตรรกะ
แลกเปลี่ยน [3] จะเห็นได้ว่า “ประเภทของสินค้า” มี
ความเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ตรรกะต่าง ๆ ในโฆษณา
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง 
 ส าหรั บการบริ โ ภค เ ชิ งสัญญะ ซึ่ ง  Baudrillard 
วิเคราะห์ว่า “การบริโภคสัญญะ” (Consumption of 
sing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสื่อ ศิลปะ แฟช่ัน 
และเทคโนโลยี ที่ได้กลายมาเป็นรูปแบบที่ส าคัญของ
กระบวนการท าให้กลายเป็นสินค้า (Commodification) 
และการบริโภค (Consumption) เป็นตัวก าหนดหน้าที่ 
(Function) ที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน [4] เมื่อเทคโนโลยี
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ต่าง ๆ ได้พัฒนาไปอย่างเจริญก้าวหน้ามากมนุษย์เรามี
ความต้องการอาหารทางใจ ซึ่งเป็นการบริโภคภาพลกัษณ์
ของสินค้า ทั้งนี้ Baudrillard ได้ค้นคว้าเทคนิคและการ
ใช้สื่อโฆษณา พบว่าสื่อโฆษณาก็ เป็นวิธีการแฝงที่
ก่อให้เกิดความแตกต่างทางสังคมเช่นกันการวิเคราะห์
การบริโภคจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อตั้งอยู่บนรากฐานการ
วิ เคราะห์บนตรรกะวิทยาสั งคมการผลิตและการ
แลกเปลี่ยนเชิงสัญญะ เมื่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้
พัฒนาก้าวหน้าดีแล้ว ความเย้ายวนในการบูชาสินค้า 
(Fetishism) ของคนในสังคมจะมีมากขึ้นไปด้วย [5] 
ตัวอย่างเช่น การบริ โภคสินค้าแบรนด์ เนม (LOUIS 
VUITTION, Christian Dior, Rolex) สินค้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ 
(Nike, Adidas) เป็นต้น ซึ่งสินค้าแบรนด์เนม (Brand 
Name) เหล่านั้นสร้างมูลค่าจากการโปรโมทสินค้าในสื่อ
ต่าง ๆ อย่างเป็นจ านวนมาก เราจะพบเห็นสินค้าแบรนด์เนม 
ได้จากนิตยสารหัวนอก  เ ช่น ELLE VOGUE CELO 
COSMOPOLITAN MADAM FIGALO เป็นต้น ซึ่งล้วน
เป็นนิตยสารข้ามชาติ เป็นสื่อระดับโลก และต้องจ่ายค่า
โฆษณาเป็นจ านวนหลายร้อยล้านบาท และสินค้าแฟช่ัน 
สินค้าแบรด์เนมเหล่านี้มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยน เช่น 
นาฬิกา Rolex กระเป๋า LOUIS VUITTON สามารถ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ แต่มูลค่าในการแลกเปลี่ยนนั้น
ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละสังคมและมูลค่าในการแลกเปลี่ยนก็ล้วน
มาจากการซื้ อสื่ อระดับ โลก  เพื่ อท า การ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ เหล่านั้น เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์
เป็นที่รู้จัก (Awareness) ในกลุ่มผู้บริโภค การที่เราต้อง
จ่ายเงินในราคาที่สูงมากให้กับสินค้าแบรนด์เนมเหล่านั้น 
เนื่อง มาจากการโปรโมทสินค้าเหล่านั้นผ่านสื่อระดับโลก 
(World Class Media) นั่นเอง  นอกจากนี้ในบางกรณีที่
เราจ าเป็นต้องใช้ภาพลักษณ์ระดับโลก เพื่อบ่งบอกว่าเรา
เป็นใคร อยู่ในสถานภาพใด ระดับสังคมใด สินค้าเหล่านี้
จะสามารถบ่งบอก และสื่อความหมายในการสื่อสารกับผู้
ที่พบเห็นเราในแวดวงสังคมได้ เช่น ถ้าเราเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร นักธุรกิจพันล้าน ฯลฯ การใช้สินค้า 
แบรนด์เนมก็จะช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูภูมิฐาน

ระดับ ดังเช่นภาพตัวอย่างที่ 2 การรับรู้ในส่วนที่กล่าวมา
นั้น ล้วนเกิดมาจากการบริโภคสัญญะของสินค้าเหล่านั้น
เอง 

ภาพที ่2 สินค้า LOUIS VUITTION [6] 

 
 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาอยู่
ในยุคของสังคมแห่งการบริโภค (Consumer Society) 
อันเป็นผลเนื่องมา จากความก้าวหน้าของระบบทุนนิยม 
ซึ่ งส่ งผลให้แบบแผนการด า เนินชีวิตของผู้บ ริ โภค
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เราในฐานะผู้บริโภคทุกวันนี้ท าการ
บริโภค “สัญญะ” (Sign) กันเป็นจ านวนมาก ดังตัวอย่าง
ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น “วัฒนธรรมการบริ โภค” 
(Consumer Culture) มีเสน่ห์และน่าสนใจยิ่งข้ึน ดังเช่น
ที่ Baudrillard  ได้กล่าวถึงบทบาทของการโฆษณาที่มี
ผลอย่างมากต่อสังคมการบริโภค 
 

2. วัฒนธรรมการบริโภค 
มุมมองที่มีต่อการบริโภคในเชิงวัฒนธรรม หรืออีกนัย

หนึ่งคือ “วัฒนธรรมการบริโภค”นั้น Featherstone [7] 
ได้น าเสนอสามแนวทางหลักด้วยกัน ประการแรก 
วัฒนธรรมการบริโภคเป็นผลมาจากการขยายตัวของการ
ผลิตสินค้าภายใต้ระบบทุนนิยม ประการที่สอง สินค้า
ภายใต้วัฒนธรรมบริโภคได้กลายมาเป็นสิ่งที่คนในสังคม
ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และใช้สร้างความแตกต่าง 
ประการสุดท้าย วัฒนธรรมการบริโภคเป็นแหล่งความรู้สึก
พึงพอใจและความฝันของผู้คน 

จากแนวทางการศึกษาทั้งสามของ Featherstone 
สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันอยู่ อธิบายได้
ว่า ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีรูปแบบการ
ผลิตแบบขนาดใหญ่ท าให้ได้ผลผลิตที่เป็นสินค้าและ
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บริการจ านวนมาก ซึ่งน าไปสู่การสะสมของวัฒนธรรม
ด้านวัตถุในรูปแบบของสินค้าบริโภค และช่วยกระตุ้นการ
เติบโตด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่างและการบริโภคของคน
ในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น “ตัวสินค้า” กลายมาเป็นวัตถุที่มี
ความส าคัญยิ่งส าหรับใช้เป็นสื่อในการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม รวมไปถึงบ่งช้ีถึงความเป็นตัวตนที่แตกต่างจาก
ผู้อื่น อีกท้ังพัฒนาการทางการผลิต การโฆษณาตอลดจน
แฟช่ัน ต่างเป็นสิ่งท่ีช่วยขับเคลื่อนให้สินค้ากลายเป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคปรารถนา ทั้งนี้โดยการสร้างเทคนิคต่าง ๆ ใน
การขายฝันและจินตนาการแก่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
นั่นเอง 

จากค าถามง่าย ๆ ว่าปัจจุบัน “เหตุใดคนจึงบริโภค
มากขึ้น” สินค้าและบริการเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร 
Brown [8] ได้ให้ค าตอบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่
โดดเด่นสามด้านของ “คุณค่า” (value) ที่มีอยู่ในสินค้า
และบริการดังกล่าว แรกเริ่มมาจาก คุณค่าในเชิงใช้สอย 
(use value) ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสินค้าและ
บริการ Marx ช้ีให้เห็นว่าการท างาน (work) และการ
ผลิต (production) ในสังคมอดีตวางเป้าหมายเพื่อคุณคา่
ในการใช้งานเป็นหลัก คนผลิตสิ่งที่ตนเองต้องการและ
มองการใช้แรงงานของตนเป็นไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการนั้น แต่ต่อมาลัทธิทุนนิยมได้เปลี่ยนความหมาย
ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งตัวคนท างาน (worker) ไปสู่คุณค่า
ในเชิงการแลกเปลี่ยน (exchange value) ในฐานะที่เป็น 
“สินค้า” ของระบบตลาดเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้กลุ่มนายทุน
ได้ ผลผลิต เพิ่ มจาก เดิ มอย่ างมหาศาล Marx ช้ี ว่ า
ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้น าไปสู่ลัทธิการบูชา
สินค้า (commodity fetishism) ซึ่งแสดงถึงการสูญเสีย
ของผู้บริโภคในการมองเห็นความจ าเป็นของสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ (sight of needs) และยังสูญเสียการตระหนัก
ถึงลักษณะที่แท้จริงของตัวสินค้าในฐานะที่เป็นผลผลิต
จากการขูดรีดแรงงานอีกด้วย จากข้อสังเกตของ Marx 
จึงน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดที่มองสินค้าเป็นเสมือน 
“สัญลักษณ์ของคุณค่าเชิงสัญญะ” (symbolic of the 

sign value) ซึ่งผู้บริโภคได้บริโภคความหมายเชิง
วัฒนธรรมที่มากับสินค้านั้น ๆ 

ตรรกะของสินค้า (logic of commodity) ที่เปลี่ยน
ไปสู่การสื่อคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ได้กลายมาเป็นจุดส าคัญ
ในงานเขียนของ Baudrillard [9] ซึ่งน าแนวคิดสัญญะ
วิทยา (semiology) มาใช้อธิบายถึงการบริโภคในปัจจุบนั
ว่าเป็นเง่ือนไขที่น าไปสู่การบงการของสัญญะ กล่าวคือ 
สัญญะและสินค้ าต่ างได้ ร่ วมกันผลิตสิ่ งที่ เ รี ยกว่ า 
“commodity-sign” ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างสัญญะที่มีอยู่
ในสื่อและโฆษณาต่าง ๆ นั่นหมายถึง สัญญะเหล่านั้น
สามารถเป็นอิสระจากตัวของวัตถุและยังถูกใช้ในการ
ปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง (difference) ของ
ปัจเจกในสังคม ในงานเขียนช่วงหลังของ Bourdieu     
[10-11] ได้เน้นภาคการผลิตที่เปลี่ยนไปสู่การผลิตซ้ า
ของสัญญะ (sign) ภาพลักษณ์ (image) และการจ าลอง 
(simulation) สิ่งต่างๆ ผ่านสื่อ ท าให้ภาพที่สร้างขึ้นกับ
ความเป็นจริงที่มีอยู่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ความ
เป็นจริงถูกแทรกแซงบิดเบือนและสูญหายไปสิ้น สัญญะ
ต่าง ๆ ท าการสะท้อนความหมายระหว่างกันเองโดยไม่
ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับโลกความเป็นจริง จน
ท้ายที่สุดเราไม่สามารถสืบสาวถึงความหมายที่แท้จริง
ของสัญญะได้ [12]  

ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
ผู้บริโภคถูกลดโครงสร้างลงให้เหลือเพียงความ สัมพันธ์ใน
เชิงสัญญะและโลกในพื้นที่ทางสัญญะจึงเป็นโลกเสมือน
จริ ง  “ยุ คของการจ าลอง” (simulacrum) ไม่ ได้ มี
ความหมายอ้างอิงถึงความเป็นจริงอีกต่อไป หากแต่สร้าง
ความเป็นจริงชุดใหม่ซึ่งเป็นมายาภาพ (myth) ขึ้นมา
แทน ยิ่งกว่านั้น บทบาทของผู้คนยังถูกลดความส าคัญให้
เหลือเพียงแค่ “การเล่น” (playing) กับภาพจ าลอง
เหล่านั้นมากกว่าที่จะ “ใช้” (using) Baudrillard ช้ีว่า
นั่นคือชัยชนะของวัฒนธรรมในเชิงสัญญะ ซึ่ งมีผล
เปลี่ ยนแปลงทิ ศทางการก าหนดสิ่ ง ต่ า ง  ๆ  เมื่ อ
ความสัมพันธ์เชิงสัญญะมันก็เป็นเหมือนจุดจบอย่างหนึ่ง
ของสังคม [13] ส าหรับ Baudrillard แล้ว การบริโภคจึง
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ไม่ ได้ เป็นเฉพาะแค่ความบ้าคลั่ งของการซื้อสินค้า
ฟุ่มเฟือย สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะส่วนบุคคลในแง่ความมีเสรีภาพ เติมเต็ม
ความรู้สึกถึงการมีตัวตนหรือโอกาสในการบริโภคเท่านั้น 
แต่การบริโภคเป็น “โครงสร้าง” อย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ปัจเจกในลักษณะเชิงบีบบังคับ การจัดระเบียบโครงสร้าง
ในแง่นี้ คือ การสร้างระบบที่เกี่ยวกับรหัสของบรรดา
สัญญะต่าง ๆ (a coded system of signs) โดยปัจเจก
จะถูกบังคับให้เข้าสู่ระบบดังกล่าวผ่านการบริโภค และ
การบริโภคได้กลายมาเป็นหนทางส าคัญที่ผู้คนใช้ติดต่อ
สัมพันธ์กัน การสร้างคุณค่าเชิงสัญญะจากการบริโภคนี้
เองที่กล่อมเกลาให้ผู้คนเกิดความเช่ือว่าพวกตนเป็นผู้มี
ความมั่งคั่ง ถูกเติมเต็ม มีความสุข และรู้สึกมีเสรีภาพ 
[14] 
 ภายใต้กระบวนการบริ โภคในเชิงสัญญะ (The 
consumption of sign) อาจแบ่งออกเป็นสองกระบวน 
การหลักที่ส าคัญ [15] ได้แก่ กระบวนการสร้างความ
แตกต่าง (Distinction) และกระบวนการลอกเลียนแบบ 
(Imitation) เราสามารถยกตัวย่างง่าย ๆ โดยดูจากการ
บริโภคเสื้อผ้าของผู้คนทุกวันนี้ เมื่อมองจากมุมของชนช้ัน 
สูงหรือชนช้ันกลางในการซื้อเสื้อผ้าบางยี่ห้อที่มีราคาแพง
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีมูลค่าใช้สอยต่างไปจากเสื้อผ้าทั่วไป นั่นเป็น
เพราะเสื้อผ้าเหล่านั้นสามารถสะท้อน “สัญลักษณ์” ที่
บอกให้คนรู้ว่าคนสวมใส่เป็นชนช้ันระดับใดของสังคม 
กระบวนการบริโภคเช่นนี้จึงเป็นไปตามหลักการสร้าง
ความแตกต่าง ขณะเดียวกัน เมื่อมองจากมุมของชนช้ัน
ล่างหรือชนช้ันกลางบางกลุ่ม การที่คนกลุ่มนี้พยายามหา
เสื้อผ้ามียี่ห้อมาใส่ แม้ว่าจะเป็นของปลอมก็เพื่อให้การ
บริโภคนั้นท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนยกระดับหรือเลื่อนช้ันทาง
จินตนาการ แม้ว่าในความเป็นจริงคนจนยังคงยากจนอยู่ 
หากแต่ในจินตนาการคนที่สวมใส่กลายเป็นคนโก้เก๋ อย่าง
น้อยก็ถือว่า “จนแต่มีรสนิยม” การบริโภคในกระบวน 
การนี้ผู้บริโภคระดับล่างได้บริโภค “สัญญะ” ของสินค้า
เช่นเดียวกัน หากแต่ด้วยกระบวนการเลียนแบบชนช้ันที่
เหนือกว่า 

ผลกระทบจากการบริโภคเชิงสัญญะมีหลายประการ 
ประการส าคัญที่สุด สัญญะจะท าให้คนบริโภคอย่างไม่
สิ้นสุด เนื่องจากคนจะไม่บริโภคเพียงแค่ความต้องการที่มี
ต่อวัตถุ แต่จะบริโภคเพราะความต้องการทางสัญญะ ซึ่ง
เป็นความต้องการที่ไร้ขอบเขตจินตนาการ และยังถูกปรุง
แต่งให้กลายเป็นความปรารถนาเพื่อสร้างความหมายทาง
สังคม (desire for social meaning) เช่น การใช้สินค้า
เพื่อสร้างการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน รวมทั้งความต้องการ
ที่จะมีเอกลักษณ์ต่าง ๆ ไปจากคนอื่น (need for 
difference) โดยเราสามารถเห็นกระบวนการสร้างความ
แตกต่างเช่นนี้ได้จากวงจรของระบบแฟช่ัน ที่เน้นรูปแบบ
ทันสมัยหรือความสดใหม่กว่าตลอดเวลา นอกจากนั้น 
อิทธิพลของสัญญะยังเป็นตัวก าหนดแบบแผนการบริโภค
ของคนได้อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อสัญญะก าหนดขอบเขต
ทางวัฒนธรรมทั้งทางชนช้ัน รสนิยม คุณภาพของ
ผู้บริโภค คนย่อมจะยุติการบริโภคสินค้าลงเมื่อมูลค่าเชิง
สัญลักษณ์ของสินค้าหมดไป ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายก็คือ 
แบบแผนการบริโภคเสื้อผ้าการแต่งกายที่จะไม่ถูกเปลี่ยน
เพราะมันเก่าขาดแต่เป็นเพราะมัน “ล้าสมัย” ในแง่นี้ 
การบริโภคเชิงสัญญะจึงช่วยตอบสนองเรื่องสินค้าล้น
เหลือจากกระบวนการผลิตขนานใหญ่ของระบบทุนนิยม
ได้เป็นอย่างดี 

จากผลงาน Baudrillard ได้ให้ข้อคิดอย่างหนึ่งที่
ส าคัญว่า อย่างน้อยที่สุดเมื่อสิ่งที่เราบริโภคทุกวันนี้ คือ 
“สัญญะ” อันได้แก่ภาพลักษณ์มากกว่าตัวสินค้า นั่น
หมายถึง ตัวผู้บริโภคเองควรจ าเป็นต้องสามารถ “อ่าน” 
ระบบของการบริโภคให้ได้ เพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่บริโภคเข้าไป
นั้นคืออะไร ยิ่งกว่านั้นหากรู้ถึง “รหัส” ที่มีอยู่ทั้งหมดได้
ก็จะสามารถรู้ความหมายในการบริโภคสินค้าชนิดนั้นๆ 
มากกว่าคนอื่น [16] ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ
ความคิดของ Bourdieu ที่มองว่าในสังคมสมัยใหม่ การมี
ทุนทางวัฒนธรรมหรือ “ความรู้” ที่มีต่อตัวสินค้าเป็น
เรื่องที่จ าเป็นเพราะมันสามารถช่วยให้คนเข้าใจ แยกแยะ
ประเภทสินค้า ตลอดจนใช้สินค้าได้อย่างเหมาะสม 
ยกตัวอย่างเช่น เราจะไม่ตั้งค าถามเฉพาะแค่ว่า “เสื้อผ้า 
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แบบไหนที่ เราสวมใส่” หากแต่สิ่งส าคัญนั่นคือ เรา
จ าเป็นต้องรู้ว่า “เสื้อผ้าเหล่านั้นควรใส่ อย่างไรมากกว่า” 

Bourdieu [17] น าเรื่องราวของ “รสนิยม” (taste) 
มาใช้อธิบายการบริโภคของผู้คนในยุคปัจจุบันว่าคนจะ
บริโภคและใช้ชีวิตอย่างไร ขึ้นอยู่กับรสนิยมของตัวเขาใน
การที่จะนิยามว่าเขาควรบริโภคหรือใช้ชีวิตอย่างไร 
รสนิยมจึงเป็นสิ่งที่ใช้จัดจ าแนกคน (taste classifiers 
and classified the classifiers) ภายใต้บริบทดังกล่าว 
สินค้าจึงกลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการน ามาบ่งช้ีถึง
ต าแหน่งแห่งที่ของบุคคลหรือเรียกว่า “positional 
goods” ด้วยเหตุนี้ ความรู้ที่คนมีต่อตัวสินค้าจึงจ าเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนั้น ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ 
ในสังคม อาจกล่าวได้ว่า มันจ าเป็นที่บุคคลจะต้องเรียนรู้
ถึงกฎและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับศักยภาพในเชิงอ านาจที่
จะมีต่อคนรอบข้าง รวมถึงสถานภาพและจุดยืนทางสังคม
ผ่านการอ่าน (reading) มารยาทหรือพฤติกรรมจากคน
เหล่านั้นด้วย [18]  

Brown [19] กล่าวว่าในงาน Distinction ผู้เขียน 
Bourdieu อธิบายถึงรสนิยมอันหลากหลายของคนใน
สังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวรรณกรรม ดนตรี แฟช่ัน การ
จัดสวน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” 
(Cultural capital) แต่ละกลุ่มในสังคมจะมีทุนดังกล่าว
แตกต่างกันออกไปตามการขัดเกลาทางสังคม ครอบครัว
และโรงเรียนเป็นหน่วยทางสังคมที่ผลิตความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมที่ส าคัญ  [20] ยิ่งกว่านั้น ความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ยังถูกท าให้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกด้วย ทุนทางวัฒนธรรมนี้ยังมี
อิทธิพลต่อการสร้าง “habitus” หรือการแสดงออกถึง
ตัวตนของบุคคลว่าเขาเป็นใคร กล่าวอีกแง่ก็คือเป็น
รูปแบบชีวิต (life-style) อย่างหนึ่งของบุคคลนั่นเอง การ
ท าความเข้าใจตัวตนของบุคคลให้ลึกซึ้ง จึงจ าเป็นต้องรู้
ถึง  “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่ เขาครอบครองภายใต้
โครงสร้างสังคม (social field) ทีม่ีอยู่ 

ก า ร ก่ อ ตั ว ข อ ง รู ป แ บ บ ชี วิ ต  (life-style con 
struction) ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค นับเป็นปรากฏ 

การณ์ที่น่าสนใจ เพราะสามารถใช้แสดงออกถึงความเป็น
ตัวตนของบุคคล ทั้งในแง่ที่เป็นระดับจิตส านึก (self-
consciousness) และเป็นระดับท่ีมีการแสดงออก (self-
expression)  อาจกล่าวได้ว่า ภายใต้ช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากยุค 1950 สู่ยุคที่การบริโภคของมวลชนเฟื่องฟูนั้นได้
ท าให้เกิดแนวโน้มบางอย่างภายใต้วัฒนธรรมการบริโภค 
ดัง เช่นว่า “แฟช่ันไม่ได้มีแค่ รูปแบบเดียวอีกต่อไป ไม่มี
กฎเกณฑ์เหล ือแต่ทางให ้เล ือกเท่านั ้น และทุกคน
สามารถแสดงตัวตนในพื้นที่ทางสังคมได้” ฉะนั้น จาก
การเป็นฮีโร ่คนใหม่ของว ัฒนธรรมบริโภค จึงท าให้
รูปแบบชีวิตกลาย เป็น “โปรเจค” ที่มีชีวิตอย่างหนึ่ง
และยังแสดงถึง “อัตลักษณ์” ตัวบุคคลผ่านการสั่งสม
สินค้า เสื้อผ้า ประสบ การณ์ต่างๆ “ความเป็นตัวตน” 
จึงเป็นจิตส านึกที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการบริโภควัตถุโดยตรง 
อีกทั้งยังถูกอ่านและแยก แยะภายใต้ขอบเขตของการมี
รสนิยมอีกด้วย [21]  

สินค้าภายใต้วัฒนธรรมการบริโภค กลายเป็นสื่อเชิง
สัญลักษณ์ซึ่ งถูกบริ โภคและสามารถน ามาสื่อสร้าง       
อัตลักษณ์ของผู้คน เช่นเดียวกับ “แฟช่ันการแต่งกาย” 
ในฐานะเป็นสินค้าสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
อย่างไรก็ดี การศึกษากระบวนการแต่งกายแฟช่ันของ
วัยรุ่นภายใต้วัฒนธรรมบริโภคให้ลึกซึ้ง จ าเป็นต้องรู้ว่า
แฟช่ันการแต่งกายมีพัฒนาการสัมพันธ์อย่างไรกับบริบท
วัฒนธรรมการบริโภคในปัจจุบัน มุมมองที่จะน าเสนอนี้
ตั้งอยู่บนพัฒนาการของแฟช่ันที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก
เป็นหลัก เนื่องจากในอดีตอิทธิพลแฟช่ันจากโลกตะวันตก
มีผลต่อพัฒนาการด้านการแต่งกายของสังคมไทยสูงมาก 
ก่อนที่จะมีแนวโน้มแฟช่ันที่ไม่ใช่จากวัฒนธรรมตะวันตก 
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน เข้ามาในสังคมไทยช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมา 

แฟช่ันและพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งแฟช่ัน สามารถ
มองเห็นได้จากหลายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ช่วงเวลาต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคแห่งลัทธิบริโภคนิยม 
[22] กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า ในอดีตแฟช่ันได้กลายเป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดล าดับช่วงช้ันทางสังคมโดยเฉพาะ
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ในประเทศตะวันตกช่วงศตวรรษที่ 14-15 เช่น ฝรั่งเศส
และอังกฤษ ได้ก าหนดรูปแบบการแต่งกายไว้ตาม
สถานภาพทางสังคมของผู้ที่สวมใส่เป็นหลัก อีกทั้งการ
แต่งกายแฟช่ันยังถูกจ ากัดไว้ในหมู่ชนช้ันน าของสังคม
เท่านั้น ต่อมาช่วงศตวรรษที่ 17-18 เป็นยุคที่เสื้อผ้า
แฟช่ันกลายเป็นสิ่งที่มีค่าและถูกขโมยเพิ่มมากขึ้นจน
กลายเป็นปัญหาหลักของสังคมตะวันตก ยุคปลาย
ศตวรรษที่ 18 การบริโภคเติบโตเฟื่องฟู เสื้อผ้าแฟช่ันก็ยิ่ง
ได้รับความนิยมจากคนในสังคม การแต่งกายให้ดูทันสมัย
กลายปัญหาหลักของสังคมตะวันตก ยุคปลายศตวรรษที่ 
18 การบริโภคเติบโตเฟื่องฟู เสื้อผ้าแฟช่ันยิ่งได้รับความ
นิยมจากคนในสังคม การแต่งกายให้ดูทันสมัยกลายเป็น
สิ่งส าคัญในการแสดงถึงตัวตนท่ามกลางสาธารณชน และ
ไม่ใช่แค่หมู่คนช้ันสูงเท่านั้นที่สามารถแต่งกายแฟช่ันได้ 
หากแต่คนธรรมดาทั่ว ๆ ไปเองก็ยังสามารถหาวิธีการต่าง ๆ 
เพื่อลอกเลียนแบบการแต่งกายแฟช่ันเหล่านั้นได้
เช่นเดียวกัน ยิ่งกว่านั้น ในยุคนี้เหล่าโสเภณีและบริการที่
เป็นสตรีได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่แต่งตัวน าทันสมัย 
และบางครั้งยังถือว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มแฟช่ันใหม่ ๆ อีกด้วย 
[23]  

ศตวรรษที่ 19 จวบจนยุคปัจจุบันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
ขยายตัว ชนช้ันกลางเติบโตในสังคมมากขึ้นและรายได้
เริ่มมีการกระจายตัวสู่ระดับช้ันต่าง ๆ ของสังคม การ
หมุนเวียนของแฟช่ันได้ถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตสิ่งทอ การใช้เทคนิคการผลิตแบบมวลรวมท าให้ได้
สินค้ารวดเร็วและมีปริมาณมาก อีกท้ังตลาดรองรับสินค้า
เองก็มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับสินค้า
เหล่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติทางการค้า
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคโฆษณา การส่งเสริมด้าน
การขายสินค้า การผลิตขนานใหญ่ หรือการเพิ่มปริมาณ
ตลาด ต่างก็มีการปรับตัวสอดรับความต้องการของ
อุตสาหกรรมแฟช่ันท่ีเติบโตขึ้นทั้งสิ้น [24]  

การแต่งกายด้วยแฟช่ันเสื้อผ้าในยุคบริโภคนิยมจึง
กลายมาเป็นกุญแจหลักส าคัญที่แสดงถึงส านึกแห่ง      
อัตลักษณ์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งนี้มีเทคนิคด้านการขาย 

(techniques of selling) ยกตัวอย่างเช่น การสั่งสินค้า
ทางไปรษณีย์ (mail order) การทุ่มเทด้านการท าวิจัย 
พฤติกรรมผู้บริโภคจากแง่มุมต่าง ๆ การโหมกระหน่ า
โฆษณาสินค้าผ่านสื่อ รวมทั้งการขยายแหล่งจัดจ าหน่ายสู่
ห้างสรรพสินค้าให้มากขึ้น ความพยายามเหล่านี้ได้กลาย
มาเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญยิ่งส าหรับกลุ่มผู้ผลิตและ
ตัวแทนจ าหน่ายในการสร้างความต้องการของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะกลุ่มคนจ านวนมากนอกเหนือจากกลุ่มชน
ช้ันสูง ให้ปรารถนาครอบครองเสื้อผ้าแฟช่ันได้อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด แม้ว่าแฟช่ันจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริโภคที่ฟุ่มเฟือยในปัจจุบันแต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นที่
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
แฟช่ันจึงเป็นวิถีการบริโภคส่วนหน่ึงของคนในสังคมซึ่งท า
หน้าที่ช่วยตอบสนองทั้งในแง่ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์
ไปพร้อม ๆ กับสร้างความหมายส่วนตัวท่ีส าคัญ 

ประเด็นส าคัญ ก่อนวัยรุ่นจะบริโภคสัญญะจากเสื้อ 
ผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อน ามาสร้างอัตลักษณ์ของตนหรือ
กลุ่มได้นั้น จ าเป็นต้องมีกระบวนการเคลื่อนย้ายความ 
หมายจากตัวสินค้าไปสู่ตัววัยรุ่นซึ่งอาศัยตัวกลางส าคัญ
คือ การสื่อสาร ในประเด็นนี้ McCracken [25]  ได้
เ ส น อ ถ ึง ก ร ะ บ วน ก า ร ถ ่า ย เ ท ขอ ง ค ว า ม ห ม า ย 
(movement of meaning) โดยมีกลไกหลักส าคัญ คือ 
การโฆษณาและระบบแฟชั่น เป ็นเครื ่องม ือถ่ายเท
ความหมายเชิงวัฒน ธรรมสู่เสื้อผ้า ระบบแฟช่ันในที่นี้
หมายถึง นักออกแบบ ทิศทางการโฆษณาแฟช่ัน ความ
คิดเห็นของผู้ที่มีช่ือเสียงทางสื่อมวลชน รวมทั้งคนอื่น ๆ 
ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบแฟช่ัน ความหมายที่สื่อ
จากเสื้อผ้านี้จะถูกส่งผ่านไปยังตัวผู้บริโภคผ่านพิธีกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีครอบ ครอง พิธีแลกเปลี่ยน พิธี
ตกแต่ง รวมถึงพิธีปลดเปลื้องความหมายเดิมและสร้าง
ความหมายใหม่ของผู้บริ โภค ตลอดจนเ ช่ือมโยง
ความหมายเหล่านั้นให้เข้ากับประสบการณ์ที ่เกิดขึ ้น
ภายในชีว ิตประจ าวัน ภายใต้กระบวนการดังกล่าว 
เสื้อผ้าในฐานะเป็นสินค้าบริโภคจึงสามารถส่ง ผ่านและ
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สื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมได้ ปัจจุบันความหมาย
เลื่อนไหลได้หลายทิศทางอันเป็นผลจากดีไซเนอร์ ผู้ผลิต 
นักโฆษณาหรือแม้แต่ตัวผู ้บริโภคเอง ผู ้ผลิตอาจจะสื่อ
ความหมายอะไรลงไปในตัวสินค้า ขณะที่ผู้บริโภคอาจจะ
รับความหมายตามนั้นหรือสร้างความ หมายของตนเอง 
ซึ่งความหมายดังกล่าวส่งผลในการสร้างตัวตนทั้งในระดับ
ปัจ เจกและต่อส่วนรวม (collective) ในลักษณะที่
ผู้ บริ โภคจะต้ องพึ่ งสินค้ า ในการสร้ า งตั วตนและ
ความสัมพันธ์ของตัวตนกับสังคมรอบตัว อัตลักษณ์ของ
บุคคลจึงสามารถพัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการเคลื่อน 
ย้ายความหมายนี้นั่นเอง 

ในมุมมองของ Baudrillard เน้นบทบาทของ “สื่อ” 
สมัยใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภคอย่าง
มาก โดยสื่อได้ควบคุมความเห็นและรสนิยมตลอดจนท า
หน้าที่หลักคือผลิต “ภาพลักษณ์” ซึ่งรู้กันดีว่า โฆษณา
ทั้งหลายต่างขายภาพลักษณ์มากกว่าตัวสินค้า (image as 
commodity) ชักจูงใจคนให้เ ช่ือว่าคือความเป็นจริง 
(reality) การผลิตและบริโภคภาพลักษณ์เน้นลักษณะ
เปลี่ยนแปลงวูบวาบฉาบฉวย ยิ่งสื่อสามารถกระตุ้นให้คน
บริโภคมากเท่าไรสินค้ายิ่งขายดี แต่ในอีกด้านหนึ่งความ
วูบวาบฉาบฉวยกลับส่งผลให้คนมุ่งไขว่คว้าหาอัตลักษณ์
และระบบคุณค่าที่มั่นคงยิ่งขึ้น การสร้างภาพลักษณ์ผ่าน
สื่อได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของผู้คน 
ยิ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งเสริมให้สื่อ
สามารถจ าลองภาพตัวแทนในลักษณะที่เกินจริงมากขึ้น 
(Hyperreality) สภาพความจริงกับภาพลวงตาที่เกิดจาก
สื่อท าให้เราไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย [26]  

จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมบริโภคเป็นผลมาจากการ
เติบโตทางด้านการผลิต การบริโภคและการจัดจ าหน่าย
สินค้าบริการภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เน้น
ปริมาณมาก สภาพบริบทดังกล่าวจึงเน้นให้ผู้บริโภคได้
บริโภคมากที่สุด บริโภคให้หมดเร็วที่สุดและเริ่มต้น
บริ โภคใหม่  ปัจจุบันกลุ่ มที่ มีบทบาทในการสร้ า ง
วัฒนธรรมบริโภคในสังคมไทย ที่เห็นได้ชัดเจนคือ กลุ่ม
วัยรุ่นซึ่งกลายมาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายหลัก

ของนักการตลาดและนักโฆษณาสินค้า การจะครองตลาด
ผู้บริโภคได้ส าเร็จนั้น ผู้ผลิตเหล่านี้จ าเป็นต้องเรียนรู้ถึง
พฤติกรรมการบริ โภคของกลุ่ ม เป้ าหมายดังกล่าว 
McCracken [27] กล่าวถึงสาขาการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคยุคใหม่ถูกพัฒนาขึ้นหลายแนวทางโดยมากมัก
เป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมการซื้อ กระบวนการ
ตัดสินใจแรงจูงใจหรือการเน้นวิจัยเพื่อการตลาด เราจะ
พบว่ าการศึ กษา เหล่ านี้ มุ่ ง ศึ กษาผู้ บริ โภค ใน เ ชิ ง 
“พฤติกรรม” เป็นหลัก ในการน ามาปรับใช้กับงานวิจัยผู้
ศึกษาเห็นว่า นอกจากการศึกษาแรงจูงใจพื้นฐานที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าของกลุ่มวัยรุ่นแล้ว ยัง
จ าเป็นต้องน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
มาร่วมอธิบายพฤติกรรม ตลอดจนตีความหมายจากการ
แต่งกายแฟช่ันของพวกเขาที่เกิดขึ้นในเชิงกระบวนการ
อีกด้วย เหตุที่ว่าการบริโภคของวัยรุ่นทุกวันนี้ไม่ได้เป็น
เพียงเรื่องบริโภคอะไร ที่ไหน เมื่อไรเท่าน้ัน แต่ต้องศึกษา
ว่าพวกเขาบริโภคอย่างไร ดังการอธิบายในเบื้องต้นแล้ว
ว่า ภายใต้วัฒนธรรมการบริโภค สินค้าและบริการต่างๆ 
ได้ถูกบริ โภคในเชิงสัญญะเพื่ อใช้สื่อความหมายถึง
ต าแหน่งแห่งที่ รสนิยม รูปแบบการใช้ชีวิตรวมไปถึงการ
สร้างอัตลักษณ์ของผู้บริโภคนั้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้การ
บริโภคเสื้อผ้าแฟช่ันของวัยรุ่นเป็นเรื่องซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
และยั ง เกิด ในลักษณะเ ชิงพลวัต  การศึกษาจึ ง ให้
ความส าคัญ ทั้งส่วนที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พวกเขา
แสดงออก (manifest) และรวมถึงการท าความเข้าใจ
ความหมายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งที่
วัยรุ่นต้องการสื่อ (latent) เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
พวกเขาจากพื้นฐานแนวคิดวัฒนธรรมการบริโภคที่กล่าว
มาทั้งหมดนี้ด้วย 

การแต่งกายแฟช่ันภายใต้บริบทวัฒนธรรมยุคหลัง
สมัยใหม่ ยังมีความซับซ้อนในแง่มุมอื่นๆ อีกหลายด้าน 
ในแนวคิดต่อไปจะน าเสนอเรื่องราวการแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าแฟช่ันในประเด็นต่างๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐาน
เช่ือมต่อส าหรับการท าความเข้าใจถึงการสร้างอัตลักษณ์
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ของวัยรุ่นที่ เกิดภายใต้กระบวนการแต่งกายแฟช่ัน
เหล่านั้น 

วัฒนธรรมการบริ โภคสัญญะในสังคมไทยได้รับ
อิทธิพลมาจากการโฆษณา (Advertising) และการสร้าง
ภาพลักษณ์ (Image) เป็นการเช่ือมโยงให้เห็นถึงการ
พัฒนาของตลาดรูปแบบใหม่ และการขยายตัวของ
วัฒนธรรมการบริโภคสัญญะ ตลอดจนรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต (Lifestyle) แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ (Post 
modernism) ที่แตกสาขาออกมาจากความเข้าใจเรื่อง
วัฒนธรรมการบริโภค และความต้องการที่จะเช่ือมโยง
ระหว่างวัฒนธรรมการบริโภคกับแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่
นั้น ได้อธิบายมุมมองหลัก 3 ลักษณะในวัฒนธรรมการ
บริโภคไว้ดังนี้คือ [28] (1) ในด้านการขยายตัวในระบบ
ทุนนิยม การผลิตสินค้าซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ในรูปของการ
บริโภคสินค้าและในด้านของการซื้อและการบริโภค ซึ่ง
เป็นผลมาจากลักษณะเด่นของกิจกรรมการพักผ่อนและ
การบริโภคในสังคมร่วมสมัยของชาวตะวันตก (2) ในด้าน
สังคม ความพึงพอใจอันเป็นผลมาจากสินค้าที่สัมพันธ์
ทางด้านสังคม โดยที่ความพึงพอใจและสถานภาพ 
(Status) ขึ้นอยู่กับการโอ้อวด (Display) และการรักษา
ไว้ซึ่งความแตกต่างที่ เน้นถึงการใช้สินค้าของบุคคล
เพื่อที่จะสร้างพันธะทางสังคม (Social Bonds) (3) ใน
ด้านของอารมณ์ ความเพ้อฝัน ความปรารถนา ซึ่งได้สร้าง
ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในด้านของการบริโภคที่ได้ก่อให้เกิดรูปแบบการบรโิภคใน
หลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะของวัฒนธรรมการ
บริโภคนี้ปรากฏอยู่ในการโฆษณา การโฆษณาท าให้เกิด
การขยายตัวของระบบทุนนิยม ท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น โฆษณารถยนต์ โฆษณาบ้านที่อยู่
อาศัย โฆษณาเครื่องประดับ เป็นต้น นอกจากนี้การ
โฆษณายังท าให้เกิดความพึงพอใจในการสินค้าเพื่อโอ้อวด
สถานภาพที่บ่งบอกถึงความแตกต่างทางสังคม เช่น 
โฆษณารถยนต์ Mercedes Benz โฆษณารถยนต์ BMW 
เป็นต้น และที่ส าคัญการโฆษณาสามารถสร้างภาพลักษณ์

ที่ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ ความเพ้อฝัน 
ความปรารถนา ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น โฆษณา
สถาบันการเงิน ของธนาคารไทยพาณิชย์ “ครั้งแรก
เกิ ด ขึ้ นทุ ก วั น ”  โ ฆษณาที่ พั กอาศั ย ขอ ง  Perfect 
Property “คฤหาสน์หรู Perfect Masterpiece บน
ท าเลที่ดีท่ีสุดใจกลางเมือง” เป็นต้น  

ภาพที่ 3 โฆษณาสถาบันการเงิน ของธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ “ครั้งแรกเกิดขึ้นทุกวัน” [29] 

 
ภาพที่ 4 โฆษณาที่พักอาศัยของ Perfect Property 

“คฤหาสน์หร ูPerfect Masterpiece” [30] 

 
 

แต่ใช่ว่าโฆษณาทั้งหมดจะสอดคล้องกับมุมมองหลักทั้ง 3 
ลักษณะที่ได้กล่าวไปแล้ว อันได้แก่ (1) ในด้านการ
ขยายตัวระบบทุนนิยม (2) ในด้านสังคม และ(3) ในด้าน
อารมณ์ โฆษณาที่ปรากฏสู่สายตาของผู้บริโภคยังมีการ
ต่อสู้ทางอ านาจในการต่อรองกับมุมมองในวัฒนธรรมการ
บริโภคที่มีความหลากหลาย ดังที่ปรากฏอยู่ ในงาน
โฆษณา มีทั้งส่วนที่ยอมรับอ านาจของวัฒนธรรมการ
บริโภคนี้ เช่นตัวอย่างโฆษณาภาพที่ 3 และ 4 ที่ได้
น าเสนอไปแล้วนั้น นอกจากมีทั้งส่วนที่ต่อรองกึ่งยอมรับ
กึ่งต่อต้านยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นั่นเอง เช่นโฆษณาธนาคาร
ทหารไทย (TMB) ชุด “เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” 
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โฆษณาชุดนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการตั้งค าถามกับสิ่งต่างๆ 
รอบตัวในชีวิตประจ าวันบางครั้งเราอาจละเลยที่จะสน 
และตั้งค าถามกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งการตั้งค าถามเหล่านี้มาสู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่ งที่ดีขึ้น เป็นการสื่อถึงการ
ให้บริการของธนาคารทหารไทย (TMB) ที่ก าลังมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับ
มุมมองด้านการขยายตัวของระบบทุนนิยม และด้านสังคม 
คือการให้บริการ แต่ไม่สอดคล้องกับด้านอารมณ์ ความ
เพ้อฝัน แต่ประการใด และท้ายที่สุดมีส่วนที่ปฏิเสธอ านาจ
ของวัฒนธรรมการบริโภคนี้เช่นกัน ดังตัวอย่างโฆษณา 
ของ ISUZU ชุด “เด็กเอ๋ยเด็กดี น้องแม๊ค เศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่น าเสนอแนวคิดเรื่องการประหยัด ใช้จ่าย
อย่างจ าเป็น ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ปล่อยให้
ตัวเองไหลไปกับกระแสของวัฒนธรรมการบริโภค ซึ่งไม่ได้
สอดคล้องกับมุมทั้ง 3 ของวัฒนธรรมการบริโภค 

3. สรุป 
ในบางครั้งการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ของ

ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่แตกต่างกันออกไป 
บางกรณีซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อให้ได้รับการยกย่อง 
(Prestige) โดยผ่านทางมูลค่าที่เป็นตัวเงินในการ
แลกเปลี่ยนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร เสื้อผ้า 
เครื่องประดับ รถยนต์ หรือแม้กระทั่งบ้านที่เราอาศัยอยู่ 
ฯลฯ ล้วนถูกก าหนดโดยความหมายทางสังคมทั้งสิ้น 
รูปแบบของสินค้ าและบริการจึ งถู ก ใ ช้ เพื่ อแสดง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถอธิบาย 
อุปสงค์โดยการพิจารณาแต่เพียงคุณสมบัติทางกายภาพ
ของสินค้าและบริการแต่เพียงด้านเดียว [31] เพราะ
สินค้าและบริการสามารถตอบสนองได้หลายบทบาท 
หลายหน้าที่ เราจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงโคราสร้าง
ของความหมายไปพร้อม ๆ กันด้วย และเมื่อเราบริโภค
สินค้าและบริการจากการโฆษณา เราจะพบว่าเราได้
บริโภคสินค้าและบริการทางกายภาพ ไปพร้อมกับการใช้
เป็น เครื่ องหมายสัญลักษณ์ ในการบ่ งบอกเพื่ อสื่ อ
ความหมายบางอย่างไปในเวลาเดียวกัน  

ขณะเดียวกันการโฆษณาในปัจจุบันได้มีการสร้าง
ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ โดยใช้สื่อโฆษณาต่าง ๆ 
เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) สื่อเครือข่าย
ทางสังคม (Social Network Media) เป็นต้น 
นอกเหนือจากสื่อมวลชน (Mass Media) เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือ ความทันสมัยให้กับผู้บริโภค จนท าให้การ
โฆษณาได้กลายมาเป็นเครื่องมือ (Tools) ที่ส าคัญของ
การสื่อสารทางสังคม (Social Communication) ที่
ผู้บริโภคบอกกล่าวไปถึงบุคคลอื่นเกี่ยวกับทัศนคติ นิยาม 
และสิ่งอื่น ๆ เกี่ยวกับตนเอง โดยผ่านรูปแบบของการ
บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการบริโภคนี้
จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มวัฒนธรรมและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการโฆษณา 
ดังนั้นการโฆษณาจึงมีความส าคัญอย่างมากในวัฒนธรรม
การบริโภคในสังคมไทย  
 หากแต่ว่ายังมีบางคนและบางกลุ่มที่มีความแตกต่างใน
การบริโภคเป็นวัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มย่อยใน
สังคมไทย ที่จะมีลักษณะและมุมมองต่อวัฒนธรรมการ
บริโภคที่มีลักษณะพิเศษออกไป วัฒนธรรมการบริโภคใน
สังคมไทยที่ได้น าเสนอทางบทความนี้จึงเป็นบางส่วนของ
วัฒนธรรมการบริโภคเท่านั้น มิอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพ
สะท้อนทั้งหมดของสังคมไทย หากแต่ยังต้องท าความเข้าใจ
ในบริบทของวัฒนธรรมการบริ โภคในสังคมไทยให้
ครอบคลุมและหลากมิติในการบริโภคให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ 
จึ งจะเป็นภาพสะท้อนของวัฒนธรรมการบริ โภคใน
สังคมไทยได้อย่างรอบด้าน เปรียบเสมือนกับการต่อจิกซอว์
ที่สมบูรณ์ ท าให้มองเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถ
มาเติมเต็มนิยามของการบริโภคในสังคมไทยได้อย่าง
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 

ARU Research Journal, Vol.2, No.2, May 2015                            วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558  



76                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2558          
 

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 

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 



ARU Research Journal, Vol.2, No.2, May 2015                                                                                                    77 

 

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. 

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 

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 Cul  a 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 

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 anti-
hedonistic 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. 

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 (tan  ฺhā). 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 non-
attachment 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.  

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 

sight caused anguish in the mind of 
Abhirupanandā, and she became disillusioned 
[17]. Ad  d  hakāsī, 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. 

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 

Śūnyatā (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, ever-
changing 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 
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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. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และ ได้ รั บความ เห็ นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 

2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 บทความวจิัย  
 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน (Title) สถานที่ท างาน (Work place 
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact 
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) 
และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหา
ดั งกล่ า วทั้ ง หมดข้ า งต้ นต้ อ งมี ทั้ งภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ
ที่ ร วบ รวมหรื อ เ รี ยบ เ รี ย ง จ ากหนั ง สื อ  เ อกส า ร 
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานท่ีท างาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 

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

4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ 
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานของผู้เขียนและผูเ้ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
 
 
 



4.2.2 ชื่อผู้เขียน 
พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 

2 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 
คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าช่ือใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่
ท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย
บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่ องค าว่า  “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละค าส าคัญ
เท่านั้น 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
4.3  ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 
 เนื ้อเรื ่อง ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง ผลการวิจัย/ทดลอง 
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม. 

 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
 
4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรี ยมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
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ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก

รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
 

 

 
รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

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

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

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของค าเท่านั้นใหใ้ช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ 
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 

 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และพิมพ์ตัวธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  

 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุ โลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
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4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เ หนื อต ารา ง  โดยปกติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษร  TH 
SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ตัวธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน ให้ใส่ตาราง
ทั้งหมดไว้หลังหัวข้อรูปภาพ โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ท้าย
บทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุกตาราง 
และให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้ท้ายบทความ หลังจาก
หัวข้อ “เอกสารอ้างอิง” 
4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
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X X                                  (1) 

และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า

บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  “เวเบอร์ 
(weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 

 
6. เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความให้ใช้การอ้างอิงแบบหมายเลข 
เช่น [1], [1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ปิ่นจินดา และคณะ 
[1] เป็นต้น ทุกการอ้างอิงที่ปรากฎในเนื้อหาจะต้องมีใน
ส่ วน เ อ กส า ร อ้ า ง อิ ง ท้ า ยบ ทค วาม  แ ละ ห้ า ม ใ ส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 
 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
6.1 บทความในวารสาร 
[1] พันพัชร ปิ่นจินดา และ ดิเรก วรรณเศียร, “รูปแบบ

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

[2] S. H. Han and J. H. LEE, “An overview of 
peak-to-average power ratio reduction 
techniques for multicarrier transmission,” IEEE 
Wireless Communications Magazine, Vol. 2, 
No. 2, Apr. 2005, pp. 56-65.  

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

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

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



 

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ                                                                                  
[5] วันทนา  เนาว์วัน, “ปัญหาและความต้องการมีส่วน

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

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