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บทคัดย่อ 
 ขั้นตอนหนึ่งในงานประชาสัมพันธ์ ที่นักประชาสัมพันธ์มักหลงลืมคือ “การวิจัย” ซึ่งหมายถึง การค้นคว้าหา
ความจริง ข้อค้นพบอย่างเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์อย่างมีหลักการ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ การวิจัยมีประโยชน์มากในการเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ การวางแผน ตลอดจนการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การวิจัย ยังไม่ได้รับความส าคัญมากนัก เนื่องจากนัก
ประชาสัมพันธ์ไม่มีเวลา และมองไม่เห็นความส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังๆ ที่การวิจัยนั้นมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนอื่นๆ 
ในวงจรการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ การวิจัยเป็นขั้นตอนแรก ในการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
น าไปสู่การวางแผนที่มีหลักการ และจากนโยบายและแผนที่วางไว้  จะน าไปสู่การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และ
ประเมินผลจากการสือ่สาร และข้อมูลจากการประเมนิผล ก็จะถูกรวบรวมไว้ในลักษณะการวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนต่อไปนั่นเอง 
ค าส าคัญ : การวิจัยการประชาสัมพันธ์, การวางแผนการประชาสัมพันธ์, การประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 
One process of public relations affair which public relations practitioners seem to forget is 

“conducting research”. It is the way to find out the reality and the systematic findings which is 
analyzed with the principles and synthesized information for employing. For public relations affair, 
the research is very beneficial to be information for decision making, planning and implementing the 
public relations with efficiency. However, research is not important in public relations affair because 
the practitioners lack time and do not think about their importance. In fact, the research relates to 
other processes in public relations circle; namely, the research is the first process in collecting 
information which is necessary for public relations. This process will bring to plan with principle. 
Moreover, from the policy and planning will bring to communication with the target groups. Finally, 
the information from evaluation process will be collected in research approach and implement to 
plan again. 
Keywords : Public Relations Research, Public Relations Planning, Public Relations 
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การวิจัยดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ได้รับความ
สนใจจากคนท่ัวไป แต่จริงๆ แล้วในทุกๆ วงการ ไม่ว่าจะ
เป็นวิชาชีพใด ผู้ประกอบการควรจะค านึงถึง “การวิจัย” 
เพื่อพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ เฉกเช่นเดียวกับในงาน
ประชาสัมพันธ์ ที่ย่อมต้องการผลจากการวิจัยน าไปใช้
ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน 

 
1. ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง ง า น วิ จั ย ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 
 การวิจัย คือ กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือ
การพยายามค้นหาค าตอบหรือหาความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษา
อย่างมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Methods) (นันทวัน สุชาโต, 2537: 7 [1])  
 ส าหรับในงานประชาสัมพันธ์  การวิจัยนับเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ โดย
นักประชาสัมพันธ์จะท าการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
งานประชาสัมพันธ์ การวิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
ทราบว่า ควรจะท าการประชาสัมพันธ์อย่างไร เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ที่ดี หรือเมื่อ
องค์กรประสบปัญหา เช่น มีข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ใหม่ๆ และต้องการทราบแนวโน้มในการตอบรับหรือ
สนับสนุนจากกลุ่ ม เป้าหมาย หรือเมื่อต้องการหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2551 อ้างถึงใน 
จินตวีร์ เกษมศุข, [2]) นอกจากนี้ การวิจัยยังเป็นการ
รวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการ เช่น การเคลื่อนไหวของ
กลุ่มอิทธิพล สื่อมวลชนคู่แข่ง ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
ช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สามารถน ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ [3] เห็นว่า เมื่อได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จ าเป็นต้องมีการวิจัย
งานประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยเสมอ เพราะจะช่วยให้ฝ่าย
บริหารหรือฝ่ายจัดการขององค์การสามารถก าหนด
นโยบายให้เป็นที่พึงพอใจและยอมรับจากกลุ่มประชาชน 
เ พ ร า ะ เ ป็ น ก า ร สื่ อ ส า ร ส อ ง ท า ง  ( Two-way 
Communication) ระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 

 Sanchez [4] กล่ าวว่ า  การวิ จั ยจะ เป็นข้อมู ล
สนับสนุนค ากล่าวอ้าง และจะท าให้สามารถตัดสินใจได้
ง่ายขึ้น เนื่องจากจะท าให้เห็นข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่จะเสริม
ความมั่นใจในการตัดสินใจ 
 Wright (อ้างใน Stack [5]) ช้ีให้เห็นว่า การวิจัยมี
ความส าคัญเพราะนักประชาสัมพันธ์ต้องค้นหาวิจัยเพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของพวกเขาท่ีเป็นที่มาของการเสนอกลยุทธ์ 
การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร และให้กลยุทธ์ที่ดี
ที่สุดแก่ลูกค้า 
 อย่างไรก็ตาม คนมักจะเข้าใจผิดว่าการวิจัยการ
ประชาสัมพันธ์เป็นการส ารวจวิจัยประชามติเพียงอย่าง
เดียว แต่ที่จริงแล้ว การวิจัยการประชาสัมพันธ์สามารถ
แยกได้เป็นหลายประเภท เพราะเป็นการศึกษาค้นคว้าถึง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกและประชามติของประชาชนที่มี
ต่อองค์การได้ด้วย 
 วิรัช ลภิรัตนกุล [6] เสนอแนะว่าการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันทุกประเภท ย่อมต้อง
ยึดถือเอาประชามติหรือความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนเป็นพื้นฐาน องค์การสถาบันบางแห่ง
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ไปโดยไม่ทราบถึงประชามติที่
แท้จริงของประชาชน รวมทั้งไม่ทราบถึงเทคนิคและ
วิธีการในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบของ
สภาพสังคมปัจจุบัน ทั้งทางด้านการเมืองและสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมที่สามารถเปลี่ยนแปรประชามติ หรือ
ความคิดเห็นของประชาชนให้เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ 
หากองค์การสถาบันเพิกเฉยหรือละเลยต่อประชามติหรือ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันนั้นย่อมประสบกับ
ความล้มเหลว 
 ฉะนั้น การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ
สถาบันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจดีแก่
ประชาชนไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การของรัฐบาล 
หรือของธุรกิจเอกชน หรือองค์การสาธารณกุศล ย่อม
จะต้องมีการวิจัยหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เสียก่อน เพื่อทราบความรู้สึกนึกคิดและความต้องการ
ของประชาชนอย่างแน่ชัด สามารถน ามาประกอบการ
วางแผนหรือวางโครงการประชาสัมพั นธ์ ได้อย่าง
เหมาะสม  และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อสื่ อส า รและ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน 
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 เช่นเดียวกับจินตวีร์ เกษมศุข [2] ซึ่งกล่าวได้ว่า การ
วิจัยทางการประชาสัมพันธ์เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความพอใจ
หรือไม่พอใจต่อนโยบายและการด าเนินงานขององค์กร
หรือสถาบันน้ันๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มประชาชนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรนั่นเอง 
 นอกจากน้ีงานวิจัยยังมีประโยชน์อีกมากมาย เพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น พจน์ ใจชาญสุขกิจ [7] สรุปประโยชน์
ของการวิ จั ย  ซึ่ ง ส ามารถท า ให้ ผู้ บ ริ ห ารหรื อนั ก
ประชาสัมพันธ์ก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพความจริง ดังนี ้
 1. การวิจัยสามารถท าให้นักประชาสัมพันธ์ได้
ทราบถึงประสบการณ์ในอดีตของการด า เนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของตนเองและของสถาบัน
อื่น เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์และกลวิธีในการวางแผนต่อไป 
 2. การวิจัยสามารถท าให้นักประชาสัมพันธ์ได้
ทราบถึงสถานการณ์และภาพลักษณ์ปัจจุบันของสถาบัน
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถทราบในรายละเอียด
ทั้งความลุ่มลึกและความกว้าง ตลอดจนคาดเหตุการณ์ใน
อนาคตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง หรือมีข้อผิดพลาด
น้อยทีสุ่ด 
 3. การวิจัยเป็นการแสวงหาข้อมูลที่เป็นระบบ ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และเข้าใจในสภาพของทรัพยากร
มนุษย์ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการและการ
บริหาร ตลอดจนพฤติกรรมการสื่อสาร 
 4. การวิจัยจะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์มีข้อมูลที่
ลึกซึ้งเกี่ยวกับสื่อที่จะน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทั้ง
สื่อท่ีสถาบันสามารถจัดการผลิตเองและสื่อมวลชน 
 5. การวิจัยสามารถท าให้นักประชาสัมพันธ์ได้รู้จัก
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของสถาบันได้อย่างถูกต้อง 
รัดกุม ทั้งพื้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมที่มี
ต่อสถาบัน ตลอดจนพฤติกรรมการสื่อสาร 
 6. การวิจัยสามารถท าให้นักประชาสัมพันธ์มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิทินเวลาต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและการตัดสินใจ
จัดท ากิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับโอกาสและวาระต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 
 7. การวิจัยสามารถเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเหตุผลและจัดล าดับความส าคัญ
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและมีประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้าง รักษาและแก้ไขภาพลักษณ์ 
 8. การวิจัยสามารถส่งเสริมให้การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทาง ไป -กลับ ได้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ แฝงไว้ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 9. การวิจัยสามารถให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
วิทยากรใหม่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล 
เป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับนักประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 10. การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 
ส ามา ร ถ ใ ช้ เ ป็ นก ร ะ จกสะ ท้ อนกา รด า เ นิ น ง า น
ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาต่างๆ และเป็นการวัด
ประเมินผลกิจกรรมใดโดยเฉพาะก็ได้ประโยชน์ที่ได้รับนั้น
จะท าให้นักประชาสัมพันธ์ได้รู้จักตนเองมากขึ้น เพื่อที่จะ
ได้พัฒนาตนเองและงานประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนจะตัดสินใจท าวิจัย ไม่ว่าจะท า
เองหรือว่าจ้างบริษัทวิจัย ขอให้ถามค าถามต่อไปนี้ 
(Dilenschneider, 2011 อ้างถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข [2]) 
 1. ผลของงานวิจัยนี้จะสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้
อย่างไร 
 2. มีอะไรที่เรารู้แล้วบ้าง การท าสิ่งที่ซ้ าซ้อนเป็น
การเปลืองงบประมาณและท าให้การด าเนินงานเสียเวลา 
 3. มีวิธีใดบ้างที่องค์กรจะสามารถใช้งานวิจัยให้
เป็นประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ผลวิจัยในการออกแบบ
แผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่
ข้อมูลจากการวิจัยให้คนในองค์กรได้รับรู้ 
 การวิจัยจึงมีความสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะข้อมูลจากการวิจัยจะน าไปสู่ขั้นการวางแผน 
ดังที่ Lang [8]  เห็นว่า นโยบายการประชาสัมพันธ์ควร
มาจากการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้สร้างสรรค์ 
ความเท่าเทียม ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ 
งานวิจัยมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจและจ าแนกกลุ่ม
เฉพาะให้เหมาะกับการประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ 
 สอดคล้องกับความคิดของรุ่งนภา พิตรปรีชา [9]  ที่
สรุปบทบาทของการวิจัยที่มีความสัมพันธ์และประโยชน์
ต่อการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (The Role of 
Research in PR Strategies Planning) 
 ถึงตรงนี้ จะเห็นได้ถึงความส าคัญของการวิจัยใน
ฐานะกลไกส าคัญในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ 
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 สภาพแวดล้อมขององค์การ จุดเด่นจุดด้อยของ
สินค้าบริการ หรือนโยบายขององค์การสภาพการแข่งขัน 
ศักยภาพของคู่แข่งขัน ปัญหาที่เกิดขึ้น ทัศนคติหรือการ
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณชนต่อองค์การ  
 นอกจากนั้น การวิจัยยังเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ท่ีมีส่วนช่วย
ให้เราทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท างาน รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน
การท างานในครั้งต่อไป วิธีการที่ใช้ในการวิจัยหรือหา
ข้อมูลทางการประชาสัมพันธ์นั้น มีพื้นฐานมากจากการ
สังเกต (Observation) เพื่อให้ได้รายละเอียด ข้อมูลที่
ใหม่หรือแตกต่างออกไปจากที่เราทราบ และสามารถ
น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การวางแผน
กลยุทธ์ที่ มีประสิทธิภาพ การวิจัยที่ ท ากันในการ
ประชาสัมพันธ์มีอยู่ 3 ลักษณะหลักๆ คือ 
 1. การส ารวจ (Surveys) โดยวัตถุประสงค์หลัก
คือการทราบถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อองค์การ หรือโครงการหรือประเด็นปัญหาต่างๆ และ
เพื่อโยงไปถึงภาพลักษณ์ขององค์การในสายตาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณชนด้วย 
 2. การติดตามผลการสื่อสาร (Communication 
Audits) วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อประเมินว่าข้อความ
หรือสารที่ส่งออกไปจากองค์การนั้น กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจมากขึ้น มีการรับรู้ไปในแนวทางที่ต้องการ
หรือไม่ เป็นการเปรียบเทียบความความคาดหวังของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับผลการสื่อสารกับสิ่งท่ีกลุ่มเป้าหมายรับรู้
และตีความออกมา ซึ่ งอาจจะไม่ตรงกับที่ผู้บริหาร
ต้องการก็ได้ 
 การติดตามผลการสื่อสารที่ท ากันโดยทั่วไป เช่น การ
วิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์การในสายตาของพนักงาน 
ลูกค้าและชุมชน หรือการติดตามผลสิ่งพิมพ์ขององค์การ 
ได้แก่ รายงานประจ าปี จดหมายข่าว ข่าวแจก หรือ
เอกสารต่างๆ ที่ออกไปจากองค์การ ผลที่ได้จากการ
ติดตามผลการสื่อสารนี้จะสามารถช่วยองค์การในการ
แก้ปัญหาและตอบค าถามในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. อุปสรรคในการสื่อสาร 
 2. ปัญหาด้านภาระงานด้านการสื่อสาร 
 3. ปัญหาการท างานและการประสานงานของ
พนักงาน 
 4. ข้อมูลส าคัญที่ไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ และ
บางเรื่องก็น าความเสื่อมเสียมาสู่องค์การ 

 5. ความคิดที่ขัดแย้ง หรือวิธีคิดใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมี
การคิดมาก่อนในองค์การ 
 นอกจากน้ัน การติดตามประเมินผลการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความคุ้นเคย มีความ
เข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการศึกษา มีความเข้าใจ
ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการศึกษา ตระหนัก
และ เ ข้ า ใ จอย่ า งดี เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ร า วที่ เ กี่ ย ว กั บ
กลุ่มเป้าหมาย และจะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือ
อิทธิพลของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีต่อกันและกัน
ด้วย 
 6. การหาข้อมูลและวิเคราะห์ผลจากเอกสาร 
(Unobtrusive Methods) วัตถุประสงค์ของการประเมิน
นี้มีขึ้นเพื่อประเมินผลการสื่อสาร โดยจะใช้วิธีการ
วิเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ท่ีส่งออกไปหรือท่ีมีอยู่ เพื่อใช้
ข้อมูลที่วิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร โดย
ถือว่าข้อมูลต่างๆ เป็นเสมือนฐานรากของการวางแผน
และก าหนดกิจกรรม ขาดฐานรากกิจกรรมย่อมไม่
สามารถเกิดขึ้นมากได้ การหาข้อมูลและประเมินผลจาก
เอกสาร มีลักษณะการด าเนินงานต่างๆ ดังน้ี 
 7. การหาข้อมูลและวิ เคราะห์ผลอย่ า ง ง่าย 
(Simple Fact Finding) ในองค์การทุกแห่งย่อมมีการ
เก็บรวบรวมเอกสารส าคัญๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่ 
สถิติตัวเลขต่างๆ ของหน่วยงานประวัติความเป็นมา 
ภาพถ่าย ข่าวที่รับการตีพิมพ์ ประวัติผู้บริหาร ผลงาน
ขององค์การแต่ละปี ฯลฯ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกเรียกใช้
งานอยู่บ่อยๆ จึงควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย จะได้เรียกมา
ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
 8. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
ดูว่า ข้อความหรือเนื้อหาสาระที่องค์การได้สื่อความ
ออกไปนั้น ได้รับการรับรู้ตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ 
การรับรู้นั้นอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ข้อความชัดเจน 
เข้าใจง่าย สารที่ส่งไปได้รับการตีพิมพ์ทุกครั้ง และได้
ตีพิมพ์ในหน้าที่มีผู้คนเห็นมาก สารที่ส่งไปถูกตัดทอน
ข้อความส าคัญออกไปหรือได้รับการตีพิมพ์ครบถ้วน และ
กระแสความคิดเห็นของผู้อ่านเป็นอย่างไร เป็นไปใน
ทางบวก ทางลบ หรือเป็นกลาง เป็นต้น 
 9. การศึกษาความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายต่อสาร
ที่ส่งไป (the Readability Study) การศึกษาแบบนี้จะ
ช่วยให้ผู้ท าการสื่อสารได้ทราบว่า สารหรือข้อความที่
ส่งไปนั้นเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีการศึกษาอยู่ใน 
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ระดับต่างๆ อย่างไร โดยตัวช้ีวัดที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ที่
ใช้กันอยู่โดยทั่วไป ได้แก่ the Flesch Formula, the 
FOG Index และ the SMOG Index โดยวิธีการทั้ง 3 
แบบเน้นการวัดจ านวนพยางค์ท่ีผู้อ่านเข้าใจได้ในข้อความ
หนึ่งๆ ยิ่งข้อความยากเท่าไร ความเข้าใจของผู้อ่านก็จะ
น้อยลงเท่านั้น 
 10. การวิจัยและการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
หลักการประชาสัมพันธ์ได้ให้ความส าคัญกับการส ารวจ
ประชามติเพราะการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างมี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พจ ะต้ อ ง รู้ ถึ ง ค ว าม รู้ สึ กนึ กคิ ด ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์กรเพื่อองค์กรจะสามารถ
ตอบสนองสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดและ
ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้ 
 นอกจากนี้ กระบวนการและขั้นตอนด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ให้ความส าคัญกับการวิจัยและรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นแรก ซึ่ง
กระบวนการและขั้นตอนด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย 
 1. การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น เป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานขั้นแรก เป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ข้อมูล
ต่างๆ ท่ีได้มาจากการวิจัยและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็น
การส ารวจตรวจสอบประชามติ ความคิดเห็น ทัศนคติ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีต่อการด าเนินงานหรือต่อ
นโยบายขององค์กร 
 2. การวางแผนและการตัดสินใจ การด าเนินงานใน
ขั้นนี้เป็นการน าทัศนคติและความคิดเห็นต่างๆ ที่ค้นคว้า
รวบรวมมาได้มาพิจารณาประกอบการวางแผน ก าหนด
นโยบายและโครงการขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กร
สามารถก าหนดนโยบายและโครงการที่มีประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 3. การติดต่อสื่อสาร คือ การปฏิบัติการสื่อสารกับ
กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยด าเนินงานตามแผนหรือ
โครงการที่ก าหนดไว ้
 4. การประเมินผล เป็นการด าเนินการในขั้นสุดท้าย 
เป็นการวัดผลว่า การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้ท าไป
แล้วนั้น ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนหรือก าหนด
ไว้ในโครงการหรือไม่ 
 
 
 

2. ประเภทการวิจัยการประชาสัมพันธ์ 
 สมา คมนั กป ระช าสั มพั น ธ์ น า นา ชาติ  ( The 
International Public Relations Association) ส ารวจ
ขอบข่ายของการวิจัย 7 ประเด็นที่นักประชาสัมพันธ์วิจัย 
กล่าวคือ (Black, 1993: 121-122 อ้างถึงใน  อภิชัจ พุก
สวัสดิ์ [10])  
 1. การวิจัยทัศนคติหรือความคิดเห็น (attitude or 
opinion research) ศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คิด
อย่างไร  รู้ สึกอย่ างไร รับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันอย่างไร การทราบความคิดเห็นและ
ทัศนคติของกลุ่มคนต่างๆ เป็นข้อมูลที่จ าเป็นยิ่งส าหรับ
การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบัน 
 2. การวิจัยแรงจูงใจ (Motivation Research) เพื่อ
ศึกษาว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายคิดอะไรหรือท าไมจึงมี
พฤติกรรมเช่นนั้นการศึกษาจิตวิทยากับบุคคล เช่น 
พนักงาน กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
พฤติกรรมและทัศนคติ 
 3. การวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มทางสั งคมหรือ
เศรษฐกิจ (research to identify social or economic 
trends) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือโครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
 4. การวิจัยตลาด (Marketing Research) จะเป็นสิ่ง
ที่ช่วยเช่ือมโยงองค์กรเข้ากับข้อมูลการตลาดเพื่อช้ีถึง
โอกาสทางการตลาด ปัญหาทางการตลาด การประเมิน
กิจกรรมทางการตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการตัดสินใจทางการตลาด โดยใช้เทคนิคการ
วิจัย ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลทันสมัยและ
ถูกต้องเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ 
 5. การวิจัยข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Copy 
Research) ศึกษาข้อความประชาสัมพันธ์ว่าประชาชน
สนใจอ่าน หรือไม่เข้าใจมากน้อยเพียงใด 
 6. การเปิดรับข่าวสาร (Readership Research) 
ศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารและจดจ า
ข่าวสารในเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือไม่ 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้วาง
แผนการใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
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7. การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) การ
วิจัยประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นการ
ตัดสินใจคุณค่าและวัดประสิทธิภาพ (Effectiveness) 
ของงานประชาสัมพันธ์ เป็นการกลับไปพิจารณากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 
โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาและความพยายาม
ที่ใช้ไป 
 การวิจัยเป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นหลักการในการด าเนินการวิจัย ซึ่งกระบวนการในการ
ท าวิจัยนี้ อุทุมพร จามรมาน (2533: 33 อ้างถึงใน 
วารสารเชิงขวัญ ส านักพัฒนานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ [1]) กล่าวว่า เปรียบเสมือนลูกโซ่ แต่ละ
ลูกส าคัญเท่ากัน เริ่มตั้งแต่การเลือกปัญหามาวิจัย การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การท าวิจัย การสรุป
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลวิจัย 
 
 ส าหรับขั้นตอนการวิจัยโดยทั่วไป ประกอบด้วย
ลักษณะการด าเนินงานท่ีส าคัญ 7  ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การก าหนดปัญหาการวิจัย 
 2. การทบทวนวรรณกรรม 
 3. การตั้งสมมติฐาน 
 4. การออกแบบการวิจัย 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. การจัดท าและน าเสนอรายงานการวิจัย 
 
3. การวิจัยการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน 
 การวิจัยนี้ได้ให้ส าคัญกับการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวมมากกว่าการใช้สื่อในเชิงพาณิชย์  ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่า เป้าหมายการใช้สื่อเพื่อท้องถิ่นนั้นยังไม่
บรรลุเป้าเท่าที่ควร จึงควรมีการวิจัยเพื่อแสวงหาลู่ทาง
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า เท่าที่ผ่านมาแม้ว่าสื่อนานา
ประเภทจะถูกน ามาใช้ “เพื่อ” ชุมชน แต่เนื่องจากกรอบ
วิธีคิดแบบบนลงล่าง ท าให้ไม่สามารถเป็น “สื่อของ
ชุมชน” และ “สื่อโดยชุมชน” ได้  
 การวิจัยเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่ต้องด าเนินการ 
ในขั้นตอนแรกของงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้
วางแผนประชาสัมพันธ์ได้ทราบความต้องการที่แท้จริง

ของกลุ่มเป้าหมาย โดยน าความต้องการเหล่านั้นมาใช้ใน
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางธุรกิจ แนวคิด
เกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์” ถูกน ามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมของนักวิชาการและ
วิชาชีพในแวดวงการประชา 
 สัมพันธ์ โดยนักประชาสัมพันธ์คาดหวังว่า การ
บริหารจัดการเ ชิงกลยุทธ์นี้  จะช่วยให้การท างาน
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นระบบ มีขั้นตอน 
และน าไปสู่ความสามารถในการด าเนินงานตามพันธกิจ 
อันน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนด รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ระยะยาว ซึ่งการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์นั้น อาจจ าเป็นที่ต้องอาศัยการวิจัยและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลกล
ยุทธ์ที่น าไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ เพื่อน าไปก าหนด 
แก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทิศทางและกลยุทธ์ใน
การประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป อย่างไรก็ดีสภาพการท างาน
ปัจจุบัน นักประชาสัมพันธ์บางส่วน ไม่ให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ โดยให้
ความเห็นว่า ไม่มีอะไรวัดผลงานประชาสัมพันธ์ได้จริง 
เพราะว่างานประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอก
และภายใน ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์บางส่วนจึงปฏิเสธที่
จะวัด วิเคราะห์ วิจัย และพิจารณาผลการประเมินอย่าง
จริงจัง (Srisai, 2011 อ้างใน สุทธนิภา ศรีไสย์) [11] 
 การวิจัยในงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันจึงไม่ค่อย
ได้รับการกล่าวถึงสักเท่าไรนัก ทั้งที่มีความส าคัญต่อ
กระบวนการประชาสัมพันธ์ทั้งระบบ องค์กรจึงต้องหันมา
ใส่ ใ จ  ส่ ง เ ส ริ ม การท า วิ จั ย เพื่ อพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ ให้คุ้มค่ากับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้ง 
 
4. บทสรุป 
 งานประชาสัมพันธ์ควรน างานวิจัยมาเป็นพื้นฐานใน
การวางแผน และควรท าวิจัยอย่างสม่ าเสมอ เพราะการ
วิจัยมาจากหลักการรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นหลักการ จึงสามารถเช่ือถือ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย น ามาเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ และน ามาวางนโยบายและ
แผนขององค์กรอย่างถูกทิศทาง งานประชาสัมพันธ์จึงไม่
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ควรละเลยการวิจัย ควรน ามาปรับใช้ในองค์กรให้เสมือน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน ซึ่งอาจจะเริ่มจาก
การวิจัยเป็นประเด็นๆ ด้วยวิธีวิจัยง่ายๆ จากนั้นค่อยวิจัย
อย่างเป็นระบบ เพื่อท าให้ข้อมูลที่ได้ สามารถน าไป
พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและความต้องการการออกก าลังกาย 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1-5      
จ านวน 361 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นช้ันภูมิโดยค านวณตามสัดส่วน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ   
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ .88 
และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .76 และแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ .92 และมีค่า      
ความเช่ือมั่น เท่ากับ .85 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา แบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้  1.1) 
นักศึกษาชาย พบว่า ด้านดัชนีมวลกาย อยู่ในระดับปกติ ( X =21.39) ด้านนั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่ในระดับปานกลาง 
( X =15.55) ด้านลุก-นั่ง 1 นาที อยู่ในระดับดีมาก ( X =26.76) ด้านดันพื้น 30 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ( X =42.93) 
และด้านเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร อยู่ในระดับปานกลาง ( X =12.35) 1.2) นักศึกษาหญิง พบว่า ด้านดัชนีมวลกาย อยู่ใน
ระดับปกติ ( X =21.82) ด้านนั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =11.57) ด้านลุก-นั่ง 1 นาที อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =16.37) ด้านดันพ้ืน 30 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ( X =34.48) และด้านเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร อยู่ในระดับต่ า
มาก ( X =22.58) 2) ระดับความต้องการการออกก าลังกายของนักศึกษา พบว่า ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการออกก าลังกาย อยู่ในระดับมาก ( X =3.60) ด้านการจัดการและให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ
มาก ( X =3.58) และด้านชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.41) 
ค าส าคัญ : สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ, ความต้องการการออกก าลังกาย 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study of health – related physical fitness levels and 

need for exercise of students in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Sample of this study 
were 361 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University students by proportional stratified random 
sampling. The data were collected by a physical fitness test that the content validity was .88 and the 
reliability was .76 and a research questionnaire that the content validity was .85 and analyzed by 
statistics (percentage, frequency, and standard deviation)  The results were as follows: 1) The health 
– related physical fitness levels of students in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University were 
consisted of male and female. 1.1) Body mass index of male students were normal ( X  = 21.39), sit 
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and reach were medium ( X  = 15.55), Sit – up 1 minute were excellent ( X  = 26.76), push – up 30 
second were excellent ( X  = 42.93), and Run/walk 2.4 km. were medium ( X  = 12.35) 1.2) Body mass 
index of female students were normal ( X  = 2182), sit and reach were medium ( X  = 11.57), sit – up 
1 minute were medium ( X  = 16.37), push – up 30 second were excellent ( X  = 34.48), and 
Run/walk 2.4 km. were low ( X  = 22.58)  2) Need for exercise of this students were that places 
equipment and facilities for exercise were high level ( X  = 3.60), management and service were high 
level ( X  = 3.58), and type of exercise activities were medium level ( X  = 3.41) 
Keywords : Health-Related Physical Fitness, Need for Exercises 
 
 
1. บทน า 
 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่
ไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นให้บุคคล    
เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพ เสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ในประกอบภารกิจวัตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [3] ตามมาตรา 
ที่ 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม        
ในการด ารงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง         
มีความสุข  
 ในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ   
จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการประกอบกิจวัตรประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์กับทั้งตนเอง 
ครอบครั ว  สั งคมและประเทศชาติ  โดยกิ จกรรม        
การออกก าลังกายของนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหลัก    
ที่ส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและสมบูรณ์  
รวมถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
พลศึกษา กีฬาและการออกก าลังกาย เพื่อปลูกฝังนิสัย   
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม             
การออกก าลังกายต่อการมีสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพท่ีดี [9] นอกจากน้ันแล้วยังช่วยในการป้องกันโรค
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาดการออกก าลังกาย เช่น 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ความเครียด 
เบาหวาน ความอ้วน ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาระดับ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและความต้องการในการออก

ก า ลั ง ก า ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
2.  ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1-5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5,716 คน (กองนโยบาย
และแผน ส านักงานอธิการบดี, 2556; ข้อมูล ณ วันที่    
31 พฤษภาคม 2556) [2] 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้มาโดยใช้
ตารางประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
และการสุ่มแบบแบ่งเป็นช้ันภูมิโดยค านวณตามสัดส่วน 
(บุญส่ง โกสะ, 2542) [6] เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
คล้ายคลึงกัน จ านวน 361 คน ดังนี ้ 
3.1.1 คณะครุศาสตร์ จ านวน 124 คน  
3.1.2  คณะวิทยาการจัดการ 85 คน  
3.1.3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75 คน 
3.1.4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 คน  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
3.2.1 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) เท่ากับ .92 และมีค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ .85 โดยแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  
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 ตอนที่ 2 ความต้องการการออกก าลังกายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความต้องการ
การออกก าลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด  
3.2.2  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
(กองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) [7] ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) เท่ากับ .88 และมีค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) เท่ากับ .76 จากการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยการทดสอบ 5 รายการ คือ 
การค านวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) การ
นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) การลุก-นั่ง 1 นาที 
(Sit-up 1 Minute) การดันพื้น 30 วินาที (Push-up 30 
Second) การเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร (Run/Walk 2.4 
Kilometer) 
 ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกที่ใช้ใน
การทดสอบ ประกอบด้วยเครื่องช่ังน้ าหนัก ที่วัดส่วนสูง 
กล่องวัดความอ่อนตัว เบาะรอง นาฬิกาจับเวลา สนามวิ่ง
และพื้นราบ เทปวัดระยะทาง นกหวีด และ   แบบบันทึก
ผลการทดสอบ 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ผู้วิจัยและคณะ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลวิจัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะครุศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือนักศึกษามาเข้า
รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการการออก
ก าลังกาย 
3.3.2  ผู้วิจัยและคณะ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย
และวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความ
ร่วมมือให้นักศึกษาปฏิบัติการทดสอบเต็มความสามารถ
และตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยตามความเป็นจริง 
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ซึ่งมีขั้นตอน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 
3.3.2.1 ใช้แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับความ
ต้องการการออกก าลังกายกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3.3.2.2 ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
กับนักศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง และบันทึกผลการ
ทดสอบ 

3.3.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความต้องการการออกก าลังกายและผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการศึกษาผล
วิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพและระดับความต้องการในการออกก าลังกาย
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
4.1  ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
แบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้ 
4.1.1 นักศึกษาชาย พบว่า ด้านดัชนีมวลกาย อยู่ใน
ระดับปกติ ( X =21.39) ด้านนั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =15.55) ด้านลุก-นั่ง 1 นาที อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X =26.76) ด้านดันพื้น 30 วินาที อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X =42.93) และด้านเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =12.35) 
4.1.2 นักศึกษาหญิง พบว่า ด้านดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับปกติ ( X =21.82) ด้านนั่งงอตัวไปข้างหน้าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =11.57) ด้านลุก-นั่ง 1 นาทีอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =16.37) ด้านดันพื้น 30 วินาทีอยู่ใน
ระดับดีมาก ( X =34.48) และด้านเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร 
อยู่ในระดับต่ ามาก ( X =22.58) 
4.2 ระดับความต้องการในการออกก าลังกายของ
นักศึกษา พบว่า ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการออกก าลังกาย อยู่ ในระดับมาก 
( X =3.60) ด้านการจัดการและให้บริการของบุคลากร 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.58) และด้านชนิดของกิจกรรม    
การออกก าลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.41) 
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5.  อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพและระดับความต้องการในการออกก าลังกายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง 
หลุย จ าปาเทศ [10] ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดและทฤษฎีของ
มาสโลว์ และอัลเดอร์เฟอร์ และเมอร์เรย์ เป็นความ
ต้องการของบุคคลสามารถที่สร้างขึ้นได้จากความรู้สึก
ซาบซึ้ง เกิดจากแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคล และบางครั้ง
ก็เกิดจากสภาพสังคม โดยผู้วิจัยและคณะ ขอน าเสนอ
การอภิปรายผล ดังนี้  
5.1 ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 
ด้าน ดังน้ี 
5.1.1 ด้ า น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร่ า ง ก า ย  ( Body 
Composition) จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) อยู่ในระดับปกติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัย เพราะเนื่องจากนักศึกษาได้ใช้กิจกรรมการ  
ออกก าลังกายด้วยการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพมากที่สุด 
รองลงมา คือ การเต้นแอโรบิค ทั้งสองกิจกรรมเป็น   
การออกก าลังกายแบบแอโรบิคเพื่อส่งเสริมการเผาผลาญ
พลังงานภายในร่างกายท าให้ร่างกายสามารถควบคุม
น้ าหนักและไขมันส่วนเกินได้ และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข [1] ได้เสนอแนะว่า องค์ประกอบที่มีอยู่ใน

ร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อแท้หรือน้ าหนักร่างกาย
ปลอดไขมัน (Lean Body Mass) เป็นเนื้อเยื่อ  ไม่มีไขมัน 
และไขมันและเนื้อเยื่อ (Body Fat) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง
สองส่วนสามารถควบคุมและสร้างเสริมได้ด้วยการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิคควบคู่กับการควบคุมการบริโภค
อาหารให้ถูกต้องตามหลักการโภชนาการ  
5.1.2 ด้านความอ่อนตัว (Flexibility) จากผลการวิจัย 
พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีค่าเฉลี่ยการนั่ง
งอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) อยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษา
เกี่ยวกับด้านการจัดการและให้บริการของบุคลากรต่อ
การออกก าลังกาย เพราะเนื่องจากนักศึกษามีความ
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเหมาะสมเฉพาะด้านใน
การให้ค าแนะน า การก าลังกาย เช่น ก่อนและหลังการ
ออกก าลังกายทุกครั้งต้องท าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มมุมข้อต่อในการเคลื่อนไหว    
ลดอาการบาดเจ็บจากการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษา
เกี่ยวกับ  ด้านกิจกรรมการออกก าลังกาย เพราะ
เนื่องจากนักศึกษามีความต้องการกิจกรรมที่จะช่วยสร้าง
เสริมความอ่อนตัว เช่น การฝึกโยคะ อยู่ในระดับปาน
กลาง และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข [1] ได้
เสนอแนะว่าการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างเป็นประจ า
ก่อนเข้านอนและภายหลังการตื่นนอนตอนเช้าจะช่วย
เพิ่มช่วงความกว้างการเคลื่อนไหวของข้อต่อ หรือกลุ่มข้อ
ต่อเป็นความยาวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
บริเวณรอบข้อต่อ  
5.1.3  ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular 
Strength) จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ย
การลุก-นั่ง 1 นาที (Sit-up 1 Minute) อยู่ในระดับดีมาก 
และนักศึกษาหญิงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับ  
ด้านกิจกรรมการออกก าลังกาย เพราะเนื่องจากนักศึกษา          
มีความต้องการกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น แบบการฝึกด้วยน้ าหนัก 
อยู่ ในระดับปานกลาง และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข [1] ได้เสนอแนะว่า ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ เป็นความสามารถในการหดตัวหรือเกร็งของ
กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง หรือกลุ่มกล้ามเนื้อ ซึ่งจ าเป็นใน
การออกแรงดึง ดัน ยก ในปริมาณงานสูงสุดของแรงที่
กล้ามเนื้อสามารถท าได้ในช่วงเวลาสั้นๆ 
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5.1.4 ด้านความอดทนของกล้ามเนื้อ จากผลการวิจัย 
พบว่า นักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ยการดันพื้น   30 วินาที 
(Push-up 30 Second) อยู่ในระดับมาก และนักศึกษา
หญิง อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับด้านกิจกรรมการออก
ก าลังกาย เพราะเนื่องจากนักศึกษามีความต้องการ
กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมความอดทนของ
กล้ามเนื้อ เช่น แบบการฝึกด้วยน้ าหนัก โยคะ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข 
[1] ได้เสนอแนะว่า ความอดทนของกล้ามเนื้อ เป็น
ความสามารถของกล้ามเนื้อมัดใด   มัดหนึ่งหรือกลุ่ม
กล้ามเนื้อหดตัวซ้ าๆ เป็นระยะเวลานานโดยไม่เหนื่อยล้า
5.1.5  ด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต 
(Cardiovascular Capacity) จากผลการวิจัย พบว่า 
นักศึกษาชายมีค่า เฉลี่ยการเดิน/วิ่ ง 2.4 กิ โลเมตร 
(Run/Walk 2.4 Kilometer) อยู่ในระดับปานกลาง และ
นักศึกษาหญิง อยู่ในระดับต่ ามาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
ผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับ      
ด้านกิจกรรมการออกก าลังกาย เพราะเนื่องจากนักศึกษา 
มีความต้องการกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริม
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต เช่น การเต้นแอโร
บิค การเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ การขี่จักยาน การว่ายน้ า   
การเล่นแบดมินตัน การเล่นบาสเกตบอล การเล่น
ฟุตบอล การเล่นฟุตซอล และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข [1] ได้เสนอแนะว่า ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ เป็นความสามารถของ
หัวใจ หลอดเลือด เม็ดเลือดและระบบหายใจที่จะน า
ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ รวมถึงความสามารถของ
กล้ าม เนื้ อที่ จะใ ช้ออกซิ เจนอย่ า งมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังช่วยในการป้องกันโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการขาดการออกก าลังกาย เช่น โรคหัวใจและหลอด
เลือด ความดันโลหิตสูง ความเครียด เบาหวาน ความ
อ้วน เป็นต้น 
5.2  ระดับความต้องการในการออกก าลังกายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
5.2.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการออก
ก าลังกาย จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีการ ออก
ก าลั งกายโดยใ ช้สถานที่ ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 74.00 
และ ใ ช้ ช่ ว ง เ วล า ในกา รออกก า ลั ง ก าย ร ะหว่ า ง        

17.00-18.00 น. เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 66.80 
โดยใช้กิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 68.40 และการเต้นแอโรบิค คิดเป็น   
ร้อยละ 65.10 มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีการออกก าลั งกายเป็นประจ า ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แต่ก็มีการออกก าลังกายใน
ช่วงเวลาอื่นๆ และใช้สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่
บ้างเล็กน้อย ดังน้ัน มหาวิยาลัยจึงควรสนับสนุนกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับ จีรนันท์ ปรีชาชาญ [4] ที่ช้ีให้เห็นว่า นักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษามีความต้องการให้จัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายแบบเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพมากท่ีสดุในช่วงเวลา
ระหว่าง 17.00-18.00 น. เพราะมีความเหมาะกับสถานท่ี
ที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ อากาศไม่ร้อน 
เพียงแต่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษา  
5.2.2  ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่อการออกก าลังกาย จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามี
ความต้องการใช้สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก โดยให้มี
สถานท่ีที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬาที่มีมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จ านวนมากดูแล และพื้นที่มีความกว้างขว้าง เพียงพอให้
นักศึกษาใช้บริการทั้งในและนอกเวลาเรียน มีอุปกรณ์
การออกก าลังกายที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย
เพียงพอให้นักศึกษาใช้บริการทั้งในและนอกเวลาเรียน
อย่างหลากหลายชนิดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติ
กิจกรรม รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณโดยรอบ
สถานที่ออกก าลังกายเช่น น้ าดื่ม อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ที่นั่งพัก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ พูลสวัสดิ์  
บุตรรัตน์ [8]  ที่ ช้ีให้เห็นว่า สถานที่  อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทั้งพื้นที่กลางแจ้งและในร่มต้องมี
อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีความปลอดภัยและเพียงพอต่อ
จ านวนของผู้ใช้บริการ  
5.2.3  ด้านการจัดการและให้บริการของบุคลากรต่อการ
ออกก าลังกาย จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีความ
ต้องการจัดการและให้บริการของบุคลากรต่อการออก
ก าลังกายอยู่ในระดับมาก โดยเพิ่มความสะดวกในการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ มีบุคลากร เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลในบริ เวณสถานที่ที่ ใ ช้ออกก าลังกาย 
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ต้องการให้บุคลากรมีความสุขภาพ เรียบร้อยและแต่งกาย
สะอาดเหมาะสมกับการให้บริการและที่ส าคัญ คือ ต้องมี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการให้ค าแนะน าการ
ออกก าลังกาย มีการออกกฎ ระเบียบและกติกาการใช้
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาโดยให้สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เช่น สาขาวิชาพลศึกษาช่วย
ดูแลสถานที่ออกก าลังกายเป็นผู้น าการออกก าลังกาย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ช่วยตรวจสุขภาพและให้
ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นขณะที่มีการออกก าลังกาย เป็นต้น การออก
ก าลังกายที่เป็นมาตรฐานโด ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยุทธ 
ศิริกุลพิทักษ์ [5] ที่ช้ีให้เห็นว่า ประชาชนที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อการออกก าลังกาย มีความ
ต้องการบุคลากรและกิจกรรมการออกก าลังกายอยู่ใน
ระดับมาก และ พิทยา ตุลาธร [7] ที่ช้ีให้เห็นว่า นักเรียน
ของโรงเรียนจิตรลดา มีความต้องการผู้น าการออกก าลัง
กายและบุคลากรผู้ ให้บริการอยู่ ในระดับมาก โดย
บุคลากรต้องมีบุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
และเป็นผู้น าการออกก าลังกายที่มีความรู้ มีประสบการณ์
อย่างแท้จริง 
5.2.4  ด้านชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกายจาก
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความต้องการชนิดกิจกรรม
การออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง โดยเน้นการออก
ก าลังกายแบบการเต้นแอโรบิค การเดินและวิ่งเพื่อ
สุขภาพ การฝึกด้วยน้ าหนัก การขี่จักรยาน การฝึกโยคะ 
การลีลาศ รวมทั้งการเล่นกีฬาฟุตบอล แบดมินตัน 
วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล
และว่ายน้ า ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมและสนับ
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะผู้น าการออกก าลังกาย 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยุทธ ศิริกุลพิทักษ์ [5] และพูลสวัสดิ์ 
บุตรรัตน์ [8] ที่ช้ีให้เห็นว่า ประชาชนที่มาใช้บริการการ
ออกกลังกายส่วนมาก มีความต้องการกิจกรรมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น กิจกรรม การเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพ กิจกรรมการกระโดดเชือก กิจกรรมการสร้าง
เสริมสมรรถภาพผ่านอุปกรณ์และเครื่องเล่นทั้งสถานที่
กลางแจ้งและในร่ม และกิจกรรมกีฬาต่างๆ 
 
6. บทสรุป 
6.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัย พบว่า นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการ

ออกก าลั งกายเป็นประจ า  โดยใ ช้สถานที่ภ ายใน
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 74 โดยใช้
ช่วงเวลาระหว่าง 16.00-17.00 น. คิดเป็นร้อยละ 43.20 
และระหว่าง 17.00-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 66.80 น. 
และกิจกรรมที่ใช้ในการออกก าลังกายที่หลากหลาย   
เช่น การเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ เต้นแอโรบิค ขี่จักรยาน 
กีฬาวอลเลย์บอล แบดมินตัน การฝึกด้วยน้ าหนัก เป็นต้น 
6.2 ความต้องในการออกก าลังกายของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษา 
มีความต้องการสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่อการออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและ
มีปริมาณที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ่งอ านวยความ
สะดวกในบริเวณสถานที่ที่ใช้ออกก าลังกาย เช่น จุดที่
บริการน้ าดื่ม  ที่นั่ งพัก ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย      
ห้องสุขา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น ด้านการจัดการ
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ขอ ง บุ ค ล า ก ร  พ บ ว่ า  นั ก ศึ ก ษ า               
มีความต้องการเจ้าหน้าที่ บุคลากรเพื่อประสานงาน
เบิกจ่ายอุปกรณ์และใช้สถานที่ได้สะดวกมากขึ้น สถานที่ 
หรือสนามกีฬามีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใช้สนามชัดเจน   
มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ตัวผู้ใช้บริการ นอกจากนั้น 
นักศึกษายังมีความต้องการกิจกรรมการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เช่น เต้นแอโรบิค โยคะ
ลีลาศ เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 
แบดมินตัน เปตอง การฝึกด้วยน้ าหนัก เป็นต้น 
6.3 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษา 
มีองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) 
พบว่า เพศชาย มีดัชนีบ่งช้ีร่างกาย อยู่ในระดับปกติ และ
เพศหญิง อยู่ในระดับปกติ มีความอ่อนตัว (Flexibility) 
พบว่า เพศชาย มีความอ่อนตัว อยู่ในระดับปานกลาง 
และเพศหญิง อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) พบว่า เพศชาย   
มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อยู่ในระดับดีมาก และ  
เพศหญิ ง  อยู่ ใ นร ะดั บปานกล าง  มี ค วามอดทน          
ของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) พบว่า เพศชาย 
มีความอดทนของกล้ามเนื้อ อยู่ ในระดับมาก และ     
เพศหญิง อยู่ในระดับระดับดีมาก และมีความอดทน  
ของระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular Capacity) 
พบว่า เพศชาย อยู่ในระดับปานกลาง และเพศหญิง    
อยู่ในระดับต่ ามาก 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย  
7.1.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬาที่มีความ
หลากหลายและต่อเนื่อง 
7.1.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควร
จัดหาอุปกรณ์การออกก าลังกายและกีฬา รวมทั้งพื้นที่
ส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
7.1.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรท า
การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา
ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ซึ่งสามารถน าผลไปใช้
ประกอบการประเมินผลด้านสุขภาพของนักศึกษาได้ 
7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยท าวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1  ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความต้องการในการออกก าลังกายและระดับสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7.2.2  ควรมีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่
จัดการศึกษาปฐมวัย ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู ้ปกครองนักเรียน จ านวน 359 คน เครื ่องมือที ่ใช้ใ นการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ         
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับสูง  โดยมีทัศนคติ   
ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนในด้านจรรยาบรรณวิช าชีพครู เป็นล าดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ,                                       
ด้านการจัดประสบการณ์และระดับมาตรฐานของโรงเรียน , ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน, ด้านอาคารสถานที่ ,                        
ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ, ด้านภาวะผู้น า, ด้านผู้บริหารมืออาชีพ, และด้านการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามล าดับ 2) ผู้ปกครองที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ผู้ปกครองที่ประกอบ
อาชีพแตกต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ     
ทางสถิติที ่ระดับ.05  4) ผู้ปกครองที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน           
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ค าส าคัญ : ทัศนคติของผู้ปกครอง, ภาพลักษณ์, การศึกษาปฐมวัย, โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย, การบริหารสถานศึกษา 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
 

Abstract 
 This research aimed to study and compare opinions of parents towards images of schools 
providing early childhood education under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service 
Office 2. The samples were 359 parents. The research instrument was a five-rating scale 
questionnaire.  The data were analyzed by mean, standard deviation, and one-way ANOVA.   
              The findings showed that: 1) the opinions of parents towards images of schools providing 
early childhood education were at a high level.  The highest level of opinions was the Code of Ethics 
of Teaching Profession, followed respectively by personnel, experience management, standard level 
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of school, identity of school, buildings and location, performance of professional standards, 
leadership, professional administrators and media, learning resource, innovation and educational 
technology development. 2) The difference of ages of parents did not statistically affect opinions 
towards images of schools providing early childhood education for all aspects. 3) The difference of 
jobs of parents statistically affected opinions towards images of schools providing early childhood 
education at .05 levels. 4) The difference of education backgrounds statistically affected towards 
images of schools providing early childhood education at .05 levels. 
Keywords: Opinions of parents , Images, Early Childhood Education, School managed early  
 childhood education 
 
 
1. บทน า 
 โรงเรียนเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพที่อยู่
ในจิตใจคนให้บุคคลเกิดความประทับใจในองค์กร ทั้งตัว
องค์กรเอง โดยเน้นการสร้างภาพความดี และความ       
มีคุณลักษณะเด่น เฉพาะตัวขององค์กรให้ปรากฏ         
แก่สาธารณชนภาพ ลักษณ์เป็นสิ่งที่โรงเรียนสามารถ
สร้างขึ้นได้โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน 
[1]   
 การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การที่เหมาะสมการ      
มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกจะท าให้องค์การได้รับความ
เช่ือถือ ศรัทธา และยอมรับ เสริมสร้างความภักดีให้แก่
องค์กร ในทางตรงกันข้ามถ้าภาพลักษณ์เป็นไปในทางลบ
จะท าให้ไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์   
ที่ดีแก่องค์การจึงมีความส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
คุณภาพการบริการขององค์การ ซึ่งส่งผลต่อความเช่ือถือ
ศรัทธา และการได้รับการสนับสนุนการด าเนินการของ
ประชาชน [2] 
 ในปัจจุบันพบว่าในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความ
นิยมต่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งได้พยายาม
สร้างภาพลักษณ์ของตนเพื่อให้ เกิดความแตกต่าง               
จากโรงเรียนอื่นๆ ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ทางการตลาด
ของโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยใน สพป.อย2 จากข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างปี
การศึกษา 2554-2556 สรุปเป็นกราฟ แสดงจ านวนของ
นักเรียนแต่ละสังกัด ในสพป.อย 2 ดังนี ้

 
 

รูปที ่1 กราฟแสดงจ านวนนักเรียน 
แต่ละสังกัดในสพป.อย2 

 
 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตปัญหาของ
จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยใน สพป.อย2 ที่ลดลงใน   
แต่ละปี ในขณะเดียวกันจ านวนนักเรียนในสังกัดเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอัตราเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
ทั้งนี้มีผลมาจากการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี อายุ
อาชีพ และการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิด อุดมการณ์ ความต้องการที่แตกต่างกัน จาก
ปัญหาดั งกล่ าว เป็นการส่ งสัญญาณในด้ านลบต่อ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศกึษาปฐมวัยในสพป.อย
2 ที่แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้ปกครองที่ขาดความ
เช่ือมั่น ยอมรับ และศรัทธาต่อโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งหากปล่อยให้เกิดวิกฤตอย่างปัญหานี้ต่อไป 
อาจส่งผลต่อจ านวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาลดลง
ได้เช่นกัน เพราะโรงเรียนในสังกัดเอกชน และองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็เปิดการสอนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนใน
สพป.อย2 ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าผู้ปกครองจะเลือก
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โรงเรียนในระดับประถมศึกษาให้เป็นโรงเรียนเดิมที่ได้
เรียนในระดับปฐมวัย 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา             
และเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งของกระแสโลก และ               
การบริหารการศึกษาให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้วางแผนพัฒนา
โรง เ รี ยนให้ ไ ด้ รั บความ เ ช่ื อมั่ น  และการยอมรั บ          
จากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนเป็นแนวทาง
เพื่ อการพัฒนา ปรับปรุ ง  ประสิทธิภาพ สามารถ
จัดบริการให้เป็นท่ียอมรับต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียน
สังกัดสพป.อย2    
2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
อายุต่างกันในโรงเรียนสพป.อย2 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
อาชีพต่างกัน ในโรงเรียนสังกัดสพป.อย2 
2.4  เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
การศึกษาต่างกัน ในโรงเรียนสังกัดสพป.อย2 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันปฐมวัยในสพป.อย2 จ านวน 359 
คน ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างง่าย 
สุ่มด้วยตารางเลขสุ่ม ที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน .05 
โดยใช้การเปิดตารางของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบประเภทแบบ
ปลายปิดที่แบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.82 โดยแบ่งเป็น 2 ตอน มีทั้งหมด 9 ด้าน
และ มีจ านวน 72 ข้อ ศึกษามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปและหาค่าทางสถิติ  ได้แก่  ค่า เฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว(Analysis of variance : ANOVA)  และน ามา

ทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้ Post Hoc tests วิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1  ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
กา รศึ กษาปฐมวั ย ภ าพร วมอยู่ ใ น ระดั บสู ง  โ ด ย                  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู รองลงมา
เป็นด้านบุคลากร ด้านการจัดประสบการณ์และระดับ
มาตรฐานของโรงเรียน ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน             
ด้านอาคารสถานที่ ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้านภาวะผู้น า ด้านผู้บริหารมืออาชีพ และ                
ด้านการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
4.1.1   ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านอาคาร
สถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความสะอาดร่มรื่น  
4.1.2   ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์
ของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โรงเรียนมีช่ือเสียงประวัติอันยาวนานซึ่งถือเป็นจุดเด่น
ของโรงเรียน   
4.1.3   ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านภาวะผู้น า 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมี  
ความอดทนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน   
4.1.4 ผู้ปกครองมีการรับรู้ ต่ อภาพลักษณ์การจั ด
ประสบการณ์และระดับมาตรฐานของโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โรงเรียนโรงเรียนได้รับ    
การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
4.1.5 ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านบุคลากร 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูปฐมวัยใน
โรงเรียนส่วนใหญ่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับระดับช้ัน
ที่สอน 
4.1.6 ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านการพัฒนา
สื่อแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมี
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาเป็นอย่างดีเป็นอย่างดี  
4.1.7 ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านผู้บริหาร
มืออาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
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ผู้บริหารจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษา
รับทราบ 
4.1.8 ผู้ ป ก ค ร อ งมี ก า ร รั บ รู้ ต่ อ ภ า พลั ก ษณ์ ด้ า น
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ ในระดับสูง ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูปฐมวัยประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น า
ในการอนุรักษ์และเศรษฐกิจสังคมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.1.9 ผู้ ป ก ค ร อ ง มี ก า ร รั บ รู้ ต่ อ ภ า พ ลั ก ษ ณ์                 
ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
4.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อ
ภาพลักษณ์โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยโดยจ าแนก
ผู้ปกครองตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ปกครองที่มีกลุ่มอายุ
แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่          
จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้ 
4.3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อ
ภาพลักษณ์โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยโดยจ าแนก
ผู้ปกครองตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่ประกอบ
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ค้าขาย เกษตรกร พนักงานบริษัทฯ รับจ้างสถาบัน
การเงิน และ อื่นๆ มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน แตกต่างกันทุกด้านอย่าง             
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
4.4 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อ
ภาพลักษณ์โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยโดยจ าแนก
ผู้ปกครองตามกลุ่มการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และ      
สูงกว่าปริญญาตรี มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน            
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน แตกต่างกันทุกด้าน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 
5. อภิปรายผล 

5.1 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยตาม
การรับรู้ของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เพราะ
ผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยจึงท าให้มองเห็น
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่มีอย่างสม่ า เสมอส่งผลให้              
การรับรู้อยู่ในระดับสูงในทุกด้านซึ่งผลการวิจัยรายด้าน 
พบว่ า  ผู้ ปกครองมี ก าร รั บ รู้ ต่ อภ าพลั กษณ์ ด้ า น
จรรยาบรรณวิชาชีพครูสูงสุด รองลงมาคือด้านบุคลากร 
ด้านการจัดประสบการณ์และระดับมาตรฐานของ
โรงเรียน ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่ 
ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านภาวะผู้น า 
ด้านผู้บริหารมืออาชีพ และด้านการพัฒนาสื่อแหล่ง
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตามล าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภารัตน์ ม่วงศิริ  (2547, 
บทคัดย่อ) [3] ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็น
จริง และที่พึงประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลสังกัดส านัก
บริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและ         
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและผู้ปกครอง พบว่า ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงอยู่
ในระดับที่เป็นจริงมากทุกด้าน ซึ่งสามารถอภิปรายเป็น
ภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า 
5.1.1 ภาพลักษณ์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู พบว่า 
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุดต่อครูปฐมวัยประพฤติปฏิบัติตน
เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม และยึดมั่น  ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุสาเหตุ
เนื่องมาจากผู้ปกครองได้เล็งเห็นความส าคัญของครูที่ต้อง
มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมในการเป็นครูปฐมวัย มีความรัก ศรัทธา 
ซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ต  รั บผิ ดชอบ  และมี วิ นั ย ในตน เอง
คุณลักษณะดังกล่าว เกิดจากการรับรู้ของผู้ปกครอง 
เนื่องจากผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและครูจะมีปฏิสัมพันธ์กัน
เป็นประจ า จึงส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดการรับรู้จากตัว
บุคลากรครูและตอบสนองเป็นการรับรู้ทางเชิงบวก
นั่นเอง 
5.1.2 ภาพลักษณ์ด้านบุคลากร พบว่า การรับรู้ของ
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อบุคลากร ครูปฐมวัยในโรงเรียน
ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับระดับช้ันที่สอน 
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ทั้งนี้เนื่องมาจากการรับรู้ในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู
นั้นได้มาจากการรับรู้จากตัวบุคลากร และความเช่ือที่ถูก
ปลูกฝังจากคนรุ่นก่อนๆ ว่าหากครูดีแล้วเด็กย่อมดีด้วย
ก่อให้เกิดเป็นค่านิยม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ
ของภาพลักษณ์ ด้านพนักงาน เพราะพนักงานที่ดีมี                  
จิตวิญญาณของให้การบริการและมีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเอง 
ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และในพื้นที่จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยายังคงเป็นสังคมชนบทเสียส่วนใหญ่ 
ผู้ปกครองยังให้เกียรติ และยกย่องในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูว่าเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าอีกด้วย   
5.1.3 ภาพลักษณ์ด้านการจัดประสบการณ์และระดับ
มาตรฐานของโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อ
โรงเรียนที่ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ปกครองได้รับรู้พัฒนาการของเด็ก และ
การจัดประสบการณ์ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อ
ผู้ปกครองมารับบุตรหลานท่ีโรงเรียน ได้รับรู้เรื่องราวจาก
เด็กปฐมวัยโดยตรงผ่านเด็กปฐมวัยโดยตรง จึงส่งผลให้
ผู้ปกครองมีทัศนติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์และเกิด
ความเช่ือว่าการจัดประสบการณ์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
เหมาะสมมาจากการการบริหารงานวิชาการที่ดี มีการ  
บูรณาการการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนถึง
คุณภาพในการจัดการศึ กษาที่ มี คุณภาพส่ งผลต่ อ
ภาพลักษณ์ที่ดี 
5.1.4 ภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน พบว่า 
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุดต่อโรงเรียนมีช่ือเสียงประวัติ
ยาวนานซึ่งถือเป็นจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่เน้น
ความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน มีการอบรมมารยาท 
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลจริงกับเด็ก
นั้นจะส่งผลให้เกิดช่ือเสียงแก่โรงเรียนจนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน มีสิ่งจูงใจต่อการตัดสินใจใน     
การเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน 
5.1.5 ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ี พบว่า ผู้ปกครองมี
การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
สูงสุดกับโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมที่ความสะอาดร่มรื่น 
เนื่องมาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องเดินทางรับส่ง
นักเรียนเป็นประจ า ท าให้ผู้ปกครองเกิดการรับรู้โดยตรง
ในการจัดอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
โดยผู้ปกครองจะมีการรับรู้ ต่อภาพลักษณ์การจัด
ห้องเรียน บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ตัวอาคาร

แข็งแรง มั่นคง เหมาะสม มุ่งเน้นเน้นความปลอดภัยของ
เด็ก ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสม เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เพราะการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
เป็นสถานที่ที่เด็กได้แสดงออก ซึ่งความสนใจ ความรู้สึก 
ความคิดสร้างสรรค์ ปัญหา และช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก ด้วยเหตุนี้การจัดสภาพแวดล้อมที่ทรงคุณค่าจะ
ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง [4]  
5.1.6 ภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พบว่า การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุด ในด้านผู้บริหารที่มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ โดย
มองที่คุณภาพของเด็กเป็นหลัก เน้นผลที่เกิดขึ้นอย่าง
ถาวร และได้รับการประสานความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
และชุมชน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับ
โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับครู และผู้บริหารจากการจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเสมอ ท า
ให้เกิดการรับรู้และส่งผลต่อค่านิยมด้านการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท าให้อยู่ในระดับสูง 
5.1.7 ภาพลักษณ์ด้านภาวะผู้น า พบวา่ ผู้ปกครองมีการ
รับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
สูงสุดในโรงเรียนที่ผู้บริหารมีความอดทนต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน      
สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ปกครองได้พบครูเป็นประจ า
สม่ าเสมอ จนท าให้เห็นแนวทางการบริหารงานของ
ผู้บริหารจึงท าให้เกิดการรับรู้ในด้านบวกต่อภาวะผู้น า 
เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เกี่ยวข้อง     
ทั้งกับความเปลี่ยนแปลงและความมีเสถียรภาพ เป็น     
ทั้งเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์กับผู้อื่นและผู้น ายังเป็น 
ผู้ก าหนดวิสัยทัศน์และส่งผลให้ เกิดการกระท าใน                 
การบริหารองค์กร และพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
โรงเรียน [5]  
5.1.8 ภาพลักษณ์ ด้ านผู้ บริ ห ารมื ออา ชีพ  พบว่ า 
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุดต่อผู้บริหารจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ ซึ่งการเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพโดยผู้ปกครองมักจะมองภาพลักษณ์ของการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็กและชุมชน โดยมีการสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการายงานผล
ประกันภายในอย่างสม่ าเสมอ 
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5.1.9 ภาพลักษณ์ด้ านการพัฒนาสื่ อแหล่ง เรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า ผู้ปกครอง
มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยสูงสุด ด้านโรงเรียนที่มีสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาเป็นอย่างดีเป็นอย่าง โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่  
จะมีการรับรู้ที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้ที่ เกิดคุณค่ากับเช่น
ห้องสมุดที่มีการเปิดบริการอย่างเป็นประจ า มีการน า
เทคโนโลยี   ที่มีประโยชน์มาใช้ในการเรียนรู้ การสร้างสือ่ 
นวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง และมีความดึงดูดน่าสนใจ     
ท าให้การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีผลต่อภาพลักษณ์สูง     
ซึ่ ง เด็ กในวั ยนี้ มั กจะสนใจสื่ อที่ มี สี สั นสะดุดตา  มี       
ความน่าสนใจ เมื่อสื่อที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ
มาอยู่รวมกันจึงท าให้เด็กสนใจและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสื่อ
เป็นเวลานาน นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้ผ่านสื่อนั่นเอง 
ดั งนั้น  การสร้างทัศนติที่ ดีต่ อผู้ปกครองที่มี ต่อสื่ อ         
การเรียนรู้ของเด็ก 
5.2 การรับรู้ ของผู้ปกครองที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
ผู้ปกครองมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
อายุไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
อายุของผู้ปกครองข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ผู้ปกครองที่มี
อายุในช่วง 31–40 ปี มีการรับรู้อยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่ม
อายุอื่น และเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อตามอายุ พบว่า               
การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
สูงสุด ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง อาจเป็นเพราะ
คนในช่วงวัย 31–40 ปี ที่ส่งลูกเข้ามาเรียนเป็นบุตรคน
แรกของตนจึงท าให้เกิดการรับรู้ที่ดีต่อภาพลักษณ์เพราะ
ไม่มีการเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ
คนในกลุ่มอายุอื่นที่มีประสบการณ์ในการเลือกโรงเรียน
ให้กับบุตรหลานจึงไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในกลุ่มคนอายุ
อื่น การวิเคราะห์ ตัดสินใจของตนเองมาเป็นอย่างดีแล้ว 
จึงท าให้เกิดการรับรู้ที่ดีต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนสูง 
 
5.3 ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เกษตรกรพนักงานบริษัทฯ 
รับจ้างสถาบันการเงิน  และ อื่นๆ มีการรับรู้ต่อ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน 
แตกต่างกันทุกด้าน โดยผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรจะมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ในโรงเรียนที่จัด

การศึกษาปฐมวัยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และพนักงานบริษัทตามล าดับ ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท าเกษตรกรรมกันมากกว่ารับราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่
เหมาะสมทางภูมิศาสตร์กับการท าเกษตรกรรม และ
อาชีพน้ีเองเป็นอาชีพท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วย 
5.4 ผู้ปกครองที่ส า เร็จการศึกษาในระดับ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการรับรู้
ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน
แตกต่างกันทุกด้าน ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ผู้ปกครองที่
ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีภาพลักษณ์ต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัยสูงสุด รองลงมาคือระดับปริญญาตรีอยู่
ในระดับสูง อาจเป็นเพราะอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม    
ที่อยู่ในฝ่ายการผลิตมากกว่าฝ่ายบริหาร บุคคลที่เข้าไป
ท างานส่วนใหญ่จะรับวุฒิการศึกษาที่ไม่สูงเนื่องจาก
โรงงานอุตสาหกรรมต้องการจ่ายเงินเดือนน้อยเพื่อ
ประหยัดต้นทุนการผลิต หรือจะเป็นเกษตรกรก็ดี ส่วน
ใหญ่เป็นการสืบสานอาชีพเดิมจากบรรพบุรุษจึงไม่นิยม
รับการศึกษาสูงแต่มักจะใช้ประสบการณ์ที่ถูกสั่งสอนมา
รุ่นต่อรุ่นกันเสียมากกว่า ดังนั้น การรับรู้ของผู้ปกครองที่
มีต่อภาพลักษณ์ต่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยของแต่
ละคนย่อมแตกต่างกันสืบเนื่องจากผู้ปกครองที่มีลักษณะ
ทางประชากรที่แตกต่างกัน ทั้งอาชีพ และการศึกษาของ
ผู้ปกครองนั่นเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของวันดี เกตบุรม 
[6] ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเมืองพัทยา พบว่า การมีส่วนร่วมโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตามระดับการศึกษาทั้ง
ระดับต่ ากว่าอนุปริญญา และระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
6.1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางซ้าย  ควร
ส่งเสริมการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้



ARU Research Journal, Vol.2, No.3, September 2015                                                                                          15 
 

อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย และเป็นพื้นฐาน
ส าคัญแก่เด็ก ส าหรับการศึกษาในขั้นสูงและเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  มุ่งเน้น
พัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา มีการประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และพัฒนา
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 าเร็จของการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6.2.2  การวิจัยเ ชิงคุณภาพ โดยส ารวจ สัมภาษณ์
ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เที่ยงตรงกับสภาพเป็นจริงมากที่สุด เพื่อท าการ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อย แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2) ระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จ านวน 149 ศูนย์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ศูนย์ละ 
1 คน รวมทั้งสิ้น 149 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ระดับการจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
 

Abstract 
This research aims at studying: 1) level of knowledge management of teachers at child 

development centers 2) level of teacher operational performance at child development centers. 3) 
relationship between knowledge management and teachers operational performance in child 
development centers of local administration organizations in Saraburi. The samples of this research 
included the teachers at 149 child development centers of local administration organizations in 
Saraburi. One teacher from those child development centers was selected by the specific sampling 
so 149 teachers were selected. The research tool was the questionnaire with 5 rating scale. The 
statistics for data analysis involved the percentage, mean, standard deviation and pearson’s 
correlation coefficient. The results showed that: 1) The level of knowledge management at child 
development centers were at the high level as a whole and in each aspect. 2) The level teacher 
operational performance at child development centers were at the high level as a whole and in 
each aspect. 3) knowledge management and teacher operational at child development centers 
relationship was significant correlated at  0.01 level. 
Keywords: Knowledge Management, Internal Quality Assurance 
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1. บทน า 
 ใ น สั ง ค ม ปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น สั ง ค ม แ ห่ ง ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Society) นั้น ความรู้ ถือว่าเป็นทรัพยากร
หลักที่มีค่ ายิ่ งซึ่ งแตกต่ างจากปัจจัยการผลิตอื่นๆ 
เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ได้
ตลอดเวลา ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ความรู้ได้
กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนั้นแนวคิดและ
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Management) จึ งมีบทบาทส าคัญอย่ างยิ่ งส าหรับ
องค์การในทุกระดับ [1]  
 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา เป็นความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นๆ 
ต้องด าเนินการร่วมกันตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อการ
บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ และมีระบบการบริหาร
คุณภาพโดยรวม ซึ่งการจัดการความรู้ระดับสถานศึกษา 
เป็นบทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะต้อง
รวบรวมสาระความรู้ของสถานศึกษาในสังกัด แล้วน ามา
จัดหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นคว้าและใช้ความรู้ ใน
ขณะเดียวกัน สถานศึกษาต้องเก็บรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ 
ให้เป็นระบบ [2] 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่เป็น
สถานท่ีส าหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคือสถานที่ที่ใช้อบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย คืออายุประมาณ 2-6 ขวบ ในอดีตพ่อ
แม่ไม่มีเวลาดูแลลูก จึงรวมตัวกันหาสถานที่ และหา
ผู้ดูแลเด็กในหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายก็มาจากผู้ปกครองต่อมามี
หน่วยงานอ่ืนๆ เข้าไปดูแล ช่วยเหลือศูนย์เหล่านั้นให้เป็น
ระบบมากขึ้น เช่น กรมการศาสนา กรมพัฒนาชุมชน 
และอีกหลายหน่วยงานจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์ส่วนใหญ่ได้ถ่ายโอนขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ เป็นผู้ดูแล ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พัฒนา
จนมีมาตรฐานทั้งเรื่องอาคารสื่อการสอน สุขอนามัย 
รวมทั้งผู้ดูแลเด็กก็มีโครงการพัฒนาความรู้ ให้ได้รับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย
สาเหตุที่ต้องให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะ
เมืองไทยมีเด็กช่วงปฐมวัย คือแรกเกิดถึง 6 ขวบประมาณ 
6.5 ล้านคนซึ่งผลการศึกษาวิจัยของกรมอนามัย และ

หน่วยงานด้านพัฒนาการเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัยของไทย
มีพัฒนาการด้านต่างๆ ค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะด้าน
สติปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างรีบด่วน 
เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีพัฒนาการของสมอง
มากที่สุดและเร็วที่สุดข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์เด็กเล็ก ซึ่ง
เป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบท่ีได้มาตรฐานพบว่าศูนย์เด็กเล็ก
มีสังกัด คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดหน่วยงาน
ราชการในโรงพยาบาลของรัฐและสถานที่ท างานราชการ 
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สังกัดกรุงเทพฯ และสังกัด
องค์กรสาธารณประโยชน์กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท า
โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดให้ได้มาตรฐาน และ
ก าหนดเป้าหมายจะให้ศูนย์เดก็เล็กท่ัวประเทศพัฒนาผา่น
เกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 100% ภายใน พ.ศ. 2549 
และผ่านเกณฑ์ระดับดีและดีมากให้ได้ 50% ส าหรับ
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่นั้น จะต้องมีการ
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บริการอาหาร
สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยมีบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
[3]  
 จากการศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหา
และอุปสรรคด้านครูพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็กขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้ งด้าน
หลักสูตร การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก เป็นต้น [4] ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ดั งนั้ น  การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นจะ
บริหารงานในการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการความรู้
ของบุคลากรในองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มี
ความรู้สึกเต็มใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจาก การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นตัวแปรส าคัญตัวหนึ่งที่จะ
ท าให้องค์กรมีฐานความรู้ที่มีคุณค่า และสามารถต่อยอด
ความรู้ให้เกิดเพิ่มมากขึ้น และถ่ายทอดไปยังบุคลากรรุ่น
ใหม่อันส่งผลในการก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ให้
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม  



ARU Research Journal, Vol.2, No.3, September 2015                                                                                          19 
 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพ                  
การปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จั งหวัดสระบุรี  ซึ่ งจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถที่จะน าการจัดการความรู้
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จังหวัด
สระบุรี  
2.2  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คร ูศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็ก เล ็กส ังก ัดองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1  กระตุ้นให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรของตนเอง 
3.2  ได้ข้อมูลสารสนเทศและแนวทางในการก าหนด
นโยบาย และวางแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันจะน าไปสู่การบริหารและ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อ
คุณภาพของเด็กเล็กในศูนย์ต่อไป 
3.3  ได้ข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใช้ในการศึกษาการจัดการความรู้ใน
องค์กรต่อไป 
  
4.  สมมติฐานการวิจัย 
4.1  การจัดการความรู้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 

4.2  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี อยู่
ในระดับมาก 
4.3  การจั ดก ารความรู้ ใ นศู นย์ พั ฒนา เ ด็ ก เ ล็ กมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สระบุรี 
 
5.  ขอบเขตการวิจัย 
5.1  ด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ด้าน ตามแนวคิดองค์ประกอบการจัดการ
ความรู้ของ มาร์ควอดท์ (Marquardt) [5] ดังนี้ 1) การ
แสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บและการ
สืบค้นความรู้ 4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  
 เนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุรี  5 ด้าน โดยวัดจากประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามแนวทฤษฎีของปีเตอร์สันและโพลวแมน 
(Peterson and Plowman) [6] ดังนี้ 1) ต้นทุนของการ
ด าเนินงาน 2) คุณภาพของการปฏิบัติงาน 3) ปริมาณงาน  
4) เวลาของการปฏิบัติงาน  5) วิธีการ/กระบวนการ
ด าเนินงาน 
5.2  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุรี จ านวน 13 อ าเภอ รวม 149 ศูนย์ ประชากร
ทั้งสิ้น 358 คน 
5.3  ด้านวิธีการศึกษา 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
ซึ่งจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับการ
จัดการความรู้และประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี และใช้
ส ถิ ติ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ห า ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
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Product Moment Correlation Coefficient) และ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
6.  วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี จ านวน 13 อ าเภอ รวม 
149 ศูนย์ จ านวนประชากรทั้งสิ้น 358 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ศูนย์ละ 1 คน จาก 149 
ศูนย์ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 149 คน 
 
6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.2.1  ลักษณะของเคร่ืองมือ 
  เ ครื่ อ งมื อ ในวิ จั ย ครั้ งนี้  คื อแบบสอบถ าม 
(Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะค าถามปลายปิด (Close-
ended) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็น
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จั งหวัดสระบุรี  ที่ ผู้ วิจั ยสร้ างขึ้นตามแนวทางของ
วัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามข้อมูลการจัดการความรู้ของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุรี  ซึ่ งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและการ
สืบค้นความรู้  และการถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์  
 ตอนที่ 3  ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุรี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนของการ
ด าเนินงาน คุณภาพของการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน เวลา
ของการปฏิบัติงาน และ วิธีการ/กระบวนการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
6.2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ที่เป็น
แบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การ

วิจัยที่ก าหนด โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  ต ารา 
บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและ
ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย  มีผู้ เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง 
(Content Valiality) ของเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้(Try out) ซึ่งผล
การตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC พบว่าทุก
ข้อค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0และน าแบบสอบถามที่ได้
จากการทดลองใช้ มาวิ เคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.926 ตอนที่ 3 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เท่ากับ 
0.842 และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท้ังฉบับเท่ากับ 0.902 
 
6.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
6.3.1  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ 
และใช้การวิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
6.3.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการจัดการความรู้
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึกและ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพื่อทราบระดับของการจัดการความรู้ของครู ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
ว่ าอยู่ ในระดับใด น าผลการวิ เคราะห์ที่ ได้มาแปล
ความหมายรายข้อรายด้านและความหมายในภาพรวม 
การแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน 
(Class Interval) 5 ระดับ [7]  
6.3.3  ตอนที่ 3 ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับจากนั้นน าไปบันทึกและ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



ARU Research Journal, Vol.2, No.3, September 2015                                                                                          21 
 

เพื่อทราบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสระบุรีว่าอยู่ ในระดับใด น าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมายรายข้อรายด้านและ
ความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
ของช่วงระดับคะแนน(Class Interval) 5 ระดับ  
6.3.4  การวิเคราะห์หาระดับความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สระบุรี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Correlation Coefficient) ได้
แล้วน าเอาค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
7.1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
149 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 35 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ระหว่าง 6 – 
10 ปี และมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท  
7.2  ระดับการจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี  (Xtot)  
พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.68, S.D. = 0.45) เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านการสร้างความรู้ ( x = 3.70, 
S.D. = 0.46) ด้านการจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ ( x  
=3.69, S.D. =0.54) ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์ ( x  = 3.68, S.D. = 0.50) และ ด้านการ
แสวงหาความรู้ ( x  = 3.65, S.D.= 0.48) 
7.3  ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
(Ytot) พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
( x  = 3.75, S.D. = 0.45) เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านวิธีการและกระบวนการ
ด าเนินงาน ( x  = 3.81, S.D. = 0.45) ด้านปริมาณงาน 
( x  = 3.76, S.D. = 0.53) ด้านเวลาของการปฏิบัติงาน 
( x  = 3.74, S.D. = 0.50) ด้านต้นทุนของการด าเนินงาน 
( x  = 3.73, S.D. = 0.53) และ ด้านคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ( x  = 3.71, S.D.= 0.54) 

7.4  ความสัมพันธ์ ระหว่ างการจัดการความรู้  กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี(Xtot) 
และ (Ytot) พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันสูงเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามราย
ด้านพบว่าด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ การ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์กับ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ด้านการแสวงหาความรู้ กับปริมาณงาน 
 
8. การอภิปรายผล 
8.1 การจัดการความรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีการจัดการความรู้ด้ านการสร้าง
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามุ่งที่
จะให้วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษานั้นบรรลุผล 
โดยการที่สถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน โดยในแผนจะต้องมีการ
ระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผู้เรียนมคีุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตร สิ่งส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษาบรรลุผลได้ คือ
การจัดการความรู้ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เช่นกัน ที่มี
ความต้องการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นจึงมีระดับการปฏิบัติการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับมาก[8] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัญญา มาศวรรณา [9] ที่พบว่า ระดับการ
ปฏิบัติการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการปฏิบัติการ
จัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ [10] ที่ พบว่า ระดับการ
จัดการความรู้ในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง โดย
ภาพรวมพบว่าการจัดการความรู้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 
8.2  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี 
โดยภาพรวมมีประสทิธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านปริมาณงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้
เป็นเพราะในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการ
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ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบในการ
บริหารที่ส าคัญคือ ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และ ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน และประชาชน 
ซึ่งทุกฝ่ายต่างให้ความส าคัญกับเด็กปฐมวัย จึงส่งผลให้
การปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก [11] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศราวุธ  สังกะเพศ [12] ที่พบว่า ผลการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชากรทั้งสองกลุ่มในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี ท้ังกลุ่มผู้ที่มีส่วนในการก าหนดนโยบาย 
และกลุ่มผู้ปกครองเด็ก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฉลิมศักดิ์ จรัสจันทร์ [13] ที่พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองลพบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูล 6 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ 
ด้านกิจกรรมนักเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
และการประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารท้องถิ่นและ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงมาก 
และผลการวิจัยจากผู้ปกครองที่น าบุตรมาฝากไว้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนต าบล พบว่า มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมจิตร์ สุวรักษ์ [10] ที่พบว่า ระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขต
ภาคกลาง ตามทัศนะของข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 
ผลการวิจั ยพบว่า โดยภาพรวมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านวิธีการ/กระบวนการด าเนินงาน 
8.3  ความสัมพันธ์ ระหว่ า งการจั ดการความรู้ กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั งหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะ การจัดการความรู้เป็น
เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การจัดการ
ความรู้เกิดขึ้นเพราะมีความเช่ือว่าจะช่วยสร้างความมี
ชีวิตชีวาและความส าเร็จให้แก่องค์การ [13] และการ

เรียนรู้ของบุคคลท าให้องค์การสามารถที่จะปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ ถ้าองค์การมีการจัดการความรู้ที่ดี โดย
ส่วนงานราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนงานราชการ
เองเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม
ต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน [15] ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์ [16] ที่พบว่า การ
จัดการความรู้ และผลการด า เนินงานองค์กรของ
โรงพยาบาลพนมสารคามมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของนันทรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร [17] ที่พบว่า การ
จัดการความรู้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาลสังกัด
ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  เ ข ต
กรุงเทพมหานคร และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ สมจิตร์ 
สุวรักษ์ [10] ที่พบว่า การจัดการความรู้ทั้ง 7 ด้านคือ 
ด้านการบ่งช้ีความรู้ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ด้าน
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบด้านการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้และด้านการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 5 ด้าน คือ 
ด้านต้นทุนของการด าเนินงาน ด้านคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาของการปฏิบัติงาน 
และด้านวิธีการกระบวนการด าเนินงานตามทัศนะของ
ข้าราชการ พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีความสัมพันธ์กัน 
อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยด้านการบ่งช้ีความรู้และด้านการเข้าถึงความรู้มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเรียนรู้
และด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบมีความสัมพันธ์
ปานกลางท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด 
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แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
Guidelines of Participation in School Administration of Basic Educational  

Committee under Phranakhon Si Ayutthaya Primary  
Education Service Area Office 1 

 
ทิพวรรณ  สร้างตนเอง 

 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

Email: tippawan_puyy@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 การด าเนินการวิจัยมี 3 
ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 127 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
127 คน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่สร้างขึ้นโดยมีความตรงเชิง
เนื้อหา โครงสร้าง และหลักวิชาการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
47 รายการปฏิบัติ ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ ประกอบด้วย 14 รายการปฏิบัติ เช่น ร่วมวางแผนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ
ร่วมดูแลรณรงค์ให้เด็กในพื้นท่ีได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ด้านงบประมาณ ประกอบด้วย 11 รายการปฏิบัติ เช่น ร่วม
วางแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 3) ด้านการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 10 รายการปฏิบัติ เช่น ร่วมส่งเสริม  
สนับสนุน ให้ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และร่วมดูแลสร้างขวัญก าลังใจ  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4) ด้านการบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 12 รายการปฏิบัติ เช่น ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และร่วมประเมินผลการ
บริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบ  และร่วมส่งเสริม  สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ค าส าคัญ: แนวทาง,  การมีส่วนร่วม,  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

Abstract 
This research aimed to construct guidelines of participation in school administration of basic 

education committee under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. The 
procedure consisted of 3 steps. The samples were 127 school administrators and 127 chairman of 
the basic education and the tool was a questionnaire. The results showed that : The constructed 
guidelines of participation in school administration of basic education committee of administration of 
school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office were 
consistent with the content, structure and academic principle, suitable and possible more than 
determined criteria for 4 components within 47 practical items as follows: 1) academic administration 
including 14 practical items such as to participate the school curriculum planning and to participate 
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to encouraged students in the service area to obtain education , 2) budget administration including 
11 practical items such as to participate the planning of using budget ’s school, 3) personnel 
administration including 10 practical items such as to participate supporting teachers to follow the 
code of ethics of teaching profession and morale enhancement and encouragement for teachers, 
and 4) general administration  including 12 practical items such as to participate to checking and 
evaluation of general administration systematically and to participate supporting resource 
mobilization for education. 
Keywords: guidelines, participation, basic education committee.   
 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 [1]  ถือได้ว่า  เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  และโดยเฉพาะในหมวดที่  5 
มาตรา 39 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา  ซึ่งได้
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร  
ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ
การบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง ซึ่ งหมายถึ ง ทั้ ง เขตพื้นที่ การศึกษา  และ
สถานศึกษาจะมีความคล่องตัวในการบริหารและมีอ านาจ
อิสระในการตัดสินใจ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของตนเองได้มากขึ้น  สถานศึกษาก็จะมีอ านาจ  มีความ
รับผิดชอบในการบริหารตนเองที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จจะมี
ความคล่องตัวในการบริหารตนเองตามแนวคิดแบบการ
บ ริ ห า ร แ บ บ ฐ า น โ ร ง เ รี ย น  ( School – Based  
Management : SBM) นอกจากนั้นในมาตรา 40 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ดังกล่าวยังได้
ก าหนดให้มี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  
เพื่อให้ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา โดยเน้นให้น าหลักการกระจายอ านาจ และ
หลักการมีส่วนร่วมมาใช้บริหารจัดการศึกษาด้วยความเช่ือ
ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษานั้นจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  ต่อสถานศึกษา  และต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา  โดยรวมของประเทศ  โดยเช่ือว่าถ้าการ
จัดการศึกษาได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ
มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายประการตามมา   

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [2] กล่าวว่า ปัญหาการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษาที่ส าคัญคือ 1) คณะกรรมการสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ยังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของ
ตนว่ามีความส าคัญอย่างไร ต้องร่วมท าอะไร 2) การได้มา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่สถานศึกษาต้องไป
เชิญหรือร้องขอมากกว่าการสมัครใจเข้ามาตามกระบวน
การคัดเลือก 3)คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนไม่มี
ความรู้ในการร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 4) วิธีการ
ท างานของคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วม 5) คณะกรรมการส่วนใหญ่
ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็น
สิ่งจูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจท าการศึกษาแนวทางการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้ง  4 ด้าน  ได้แก่  ด้านงานวิชาการ  ด้านงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป  ทั้งนี้เพื่อน าผลวิจัยมาเป็นแนวทางพัฒนา  
ปรับปรุง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เ พื ่อ น า เ ส น อ แ น ว ท า ง ก า ร ม ีส ่ว น ร ่ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ักงาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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3.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา ภายใต้บริบทของสถานศึกษาของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  แบ่ง
ออกเป็น  3  ขั้น  ดังน ี
4.1.1 ขั้นสร้ างแนวทางการทางการมีส่ วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์   
4.1.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้มาด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จ านวน 5 คน 
4.1.3  ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการทางการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญที่ผู้วิจัยก าหนดให้มีคุณสมบัติ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ 
ที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 17 คน 
4.1.4  ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการทางการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่    
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  จ านวน   188  คน 
และ 2. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1  จ านวน  188  คน กลุ่มตัวอย่าง   
ได้แก่  1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ได้มาด้วยวิธีการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย ได้จ านวนผู้บริหาร 127 
คน และ 2. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่ได้มาด้วยวิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย 
ได้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 127 คน 
4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
 แนวทา งการมี ส่ วน ร่ วมของคณะกร รมกา ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  แบ่ง
ออกเป็น  3  ขั้น  ดังนี้ 
5.1.1 ขั้นสร้ างแนวทางการทางการมีส่ วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยก าหนดให้มีคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารการศึกษา หรือปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
หรือมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สัมภาษณ์ ที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โคเฮนและ
แมนเนียน (Cohen and Manion) อ้างถึงใน สมบูรณ์ 
ภู่ระหงษ์ [3] ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จ านวน 5 คน 
5.1.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้วิจัยก าหนดให้มีคุณสมบัติดังนี้ คือ 
ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา หรือปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา หรือมี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาไม่น้อย
กว่า 5 ปี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้มาด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง โคเฮนและแมนเนียน (Cohen and 
Manion) อ้างถึงใน สมบูรณ์ ภู่ระหงษ์ [3] ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด จ านวน 5 คน 
5.1.3  ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการทางการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญ ที่ผู้วิจัยก าหนดให้มีคุณสมบัติดังนี้ คือ ผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
หรือปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา หรือผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ด้ านการพัฒนาสถานศึ กษาหรื อมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ท่ีได้มาด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง [3] ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จ านวน 17 คน
5.1.4  ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการทางการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
5.1.4.1  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 
188 คน 
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5.1.4.2  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 188 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้มาด้วยวิธีการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย [3] ได้จ านวนผู้บริหาร 
จ านวน 127 คน 2) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ได้มาด้วยวิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ม
อย่างง่าย [3] ได้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 127 คน 
5.2  เคร่ืองมือที่ใช้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามล าดับ 3 ขั้น ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Cheek list) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาและโครงสร้าง 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นแบบสอบถามฉบับที่  2 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Cheek list)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของแนว
ทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลักษณะแบบมาตร
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) 
 ขั้นที่ 3 ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Cheek list)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6.  สรุปผลการวิจัย 
6.1  ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแนวทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ความเห็นว่าในแต่ละด้านของแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีความตรงเชิง
เนื้อหาและโครงสร้างของแนวทางการมีส่วนร่วม โดยมีค่า
ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 
6.2  ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ เกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึ กษาสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึ กษาพระนครศรี อยุ ธยา เขต 1   พบว่ า 
ผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นว่า แนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึ กษาสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีความเหมาะสม
มากที่สุด โดยมี ค่ามัธยฐาน อยู่ระหว่าง 4.00 - 5.00 
6.3  ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ ของแนวทางการ
ทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จากการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ความมีนัยส าคัญทางสถิติ
ของความเป็นไปได้ของแนวทางการทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า  ด้าน
วิชาการ คือ ร่วมวางแผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
ค่าเฉลี่ย 4.93  ด้านงบประมาณ  คือ ร่วมวางแผนการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.40  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  คือ  ร่วมส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ค่าเฉลี่ย 4.69 และด้านการ
บริหารงานท่ัวไป  คือ  ร่วมติดตาม  ตรวจสอบ  และร่วม
ประเมินผลการบรหิารงานท่ัวไปอย่างเป็นระบบ  ค่าเฉลี่ย 
4.40 
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6.4  ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ ของแนวทางการ
ทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จากการสอบถามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที 
ความมีนัยส าคัญทางสถิติของความเป็นไปได้ของแนว
ทางการทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
พบว่า  ด้านวิชาการ  คือ  ร่วมดูแลรณรงค์ให้เด็กทุกคน
ในพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย 4.30  
ด้านงบประมาณ  คือ ร่วมก าหนดนโยบายวางแผนการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.35  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  คือ  ร่วมดูแลสร้างขวัญก าลังใจ  ยก
ย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรในสถานศึกษา  ค่าเฉลี่ย  
4.33  และด้านการบริหารงานทั่วไป  คือ  ร่วมส่งเสริม 
สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
ค่าเฉลี่ย  4.40 
 
7. การอภิปรายผล 
7.1  จากการวิจัยพบว่า แนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีทั้งหมด 4 ด้าน 
47 แนวทางพบว่ามีความตรงกับเนื้อหา โครงสร้างของ
หลักวิชาการ มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีความ
เป็นไปได้มากที่สุดของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน า
ผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ 
7.1.1  ด้านวิชาการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ร่วมวางแผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  สอดคล้อง
ก ับ ท ัศน ีย ์ ว ิน ิชชากร  [5 ] พบว ่า  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยทั้ง 4 ด้าน  
ได้แก่  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน  ด าเนินการ
การแก้ปัญหา  และร่วมนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  
มีส่วนร่วมในระดับมากทุกรายการ 
7.1.2  ด้านงบประมาณ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ร่วมวางแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สุ เมธ  จันทร์ เจือจุน [6] ที่พบว่า การ

ปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา  สังกัด
เทศบาลในภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย
ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
7.1.3  ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุระสิทธิ์   คะลีล้วน [7] 
พบว่า  ระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้ ร่ วมประกอบวิชา ชีพ และด้ าน
จรรยาบรรณต่อสังคม    
7.1.4  ด้านการบริหารงานทั่วไป  พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ  และร่วมประเมินผลการ
บริหารงานท่ัวไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ นิเวศน์ 
อรรคพงษ์ [8] พบว่า การปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 ตามความเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา  และครูธุรการ  ด้านการจัดระบบควบคุม
ภายในในหน่วยงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการประเมินผล  และ
รายงานผลการบริหารงานท่ัวไป  ตามมาตรการที่ก าหนด
และปรับปรุงให้เหมาะสมภายในหน่วยงาน  วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา  มี
การวางแผนจัดระบบการบริหารงานทั่วไป 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
8.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาน าแนวทางด้านงานวิชาการใน
เรื่องการมีส่วนร่วมวางแผนจัดท าหลักสูตรไปใช้พัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ  และเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษาโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ท่ีแท้จริง 
8.1.2  ผู้ บริ หารสถานศึ กษาน าแนวทางด้ านงาน
งบประมาณเรื่อง การมีส่วนร่วมวางแผนการใช้งบประมาณ
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ของสถานศึกษาไปใช้พัฒนาการบริหารงานงบประมาณและ
เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดยให้
คณะกรรมการสถานศึกษามสี่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่
แท้จริง 
8.1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาน าแนวทางด้านการบริหารงาน
บุคคลเรื่ อง การมีส่วนร่วมส่ งเสริม  สนับสนุนให้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลและเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดย
ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ท่ีแท้จริง 
8.1.4  ผู้บริหารสถานศึกษาน าแนวทางด้านการบริหารงาน
ทั่วไปเรื่อง การมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบไปใช้พัฒนาการ
บริหารงานทั่วไปและเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษาโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่ วนร่วม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ท่ีแท้จริง 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
8.2.1 ควรศึกษาประสิทธิผลของการน าแนวทางการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
8.2.2 ควรศึกษาสภาพและปัญหาของสถานศึกษาในการ
น าแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) ระดับการท างานเป็นทีมของครู 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 178 คน ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน  2) ระดับการท างานเป็น
ทีมของครูอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างาน
เป็นทีมของครู /สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว มี
ความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม, การท างานเป็นทีม 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to investigate 1) The level of participative management 
2) The level of teacher teamwork and 3) The relationship between participative management and 
teacher teamwork of Non-formal and Informal Education office in Sakeaw province. The populations 
in this research were school director and teacher. Number 178 people use purposive sampling. The 
tools used in this research were questionnaire. The valuation metrics 5 level. The statistics used in 
data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. The research findings were as 1) The level of participative management were at the high 
level as a whole and in each aspect 2) The level of teacher teamwork were at the high level as a 
whole and in each aspect and 3) The relationship between participative management and teacher 
teamwork of Non-formal and Informal Education office in Sakeaw province relationship were at the 
high level and was significant at .01 level. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงมีวาง
กรอบการพัฒนาแบบบูรณาการที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” มีการเชื่อมโยง ทกุมิติ ทั้งมิติตัวบุคคล สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง คนจึงเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเครื่องมือในการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา เป็นกระบวนการสร้างความ
เจริญงอกงามให้แก่บุคคลและสังคม ท าให้เป็นคนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ขณะเดียวกันต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ [1]  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา ที่ ได้ รั บความสนใจในวงการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบที่
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 เมื่อน าไปใช้ในสถานศึกษาจึงมีประโยชน์ เป็น
การระดมผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์ เพื่อร่วมกันจัด
การศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ครูเจ้าหน้าที่และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเรื่องส าคัญของสถานศึกษา เป็นการ
ระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษา สร้างและ
สนับสนุนให้เกิดผู้น าใหม่ๆ ในทุกระดับ เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาได้เสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วม
และมีสิทธิในการบริหารการจัดการศึกษา การบริหารและ
การตัดสินใจท าด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการท าโครงการใหม่ๆ  [2] ดังนั้น
ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีการจัดกระบวนการ การท างานอย่าง
เป็นระบบ โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์  เงินทุน วัสดุ
อุปกรณ์ และระยะเวลาในการด าเนินงาน การร่วมมือร่วม
ใจกันปฏิบั ติ งานด้ วยใจรับผิ ดชอบ เพื่ อ ให้ บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
การท างานเป็นทีม [3] เพราะการท างานเป็นทีม จะท าให้
สมาชิกเกิดการเรียนรู้กันและกัน เห็นแบบอย่างในการ
ท างานของเพื่อนร่วมงาน จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้
สถานศึกษามีบุคลากรทีมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและช่วยพัฒนา
สถานศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น [4] 
 ในการปฏิบัติงานในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ ของครูสังกัด ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว และครูสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ที่ติดชายแดน ไม่มี
ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียน ท่ีทันสมัย งบประมาณที่
จ ากัด สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง และภารกิจหลายด้านท าให้บุคคลที่ปฏิบัติงานใน
บริเวณดังกล่าวต้อง เสี่ยงภัยในหลายๆ ด้าน แล้วต้องมี
ภารกิจในส านักงาน การจัดท าเอกสารด้านวิชาการและ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การรับการประเมิน เช่น 
ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล (ครู 
กศน. ต าบล) ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) ครู
ศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) และครูสอนผู้พิการเกิด
การท้อแท้บ้างในบางครั้ง แต่ บางคนยังคงปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง ครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
มีสถิติการลาออกและรับสมัครใหม่บ่อยมาก และในการ
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุด
ควรพัฒนา ด้านการประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อ
ร่วมจัดการเรียนรู้และการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [5]  
 ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค ว า ม ส น ใ จ ที่ จ ะ ศึ ก ษ า ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
ท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
เ พื่ อ เ ป็ นปร ะ โ ยชน์ ต่ อ ก า ร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อน าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานเป็นทีม
ของครู ตลอดจน เพื่ อ เป็ นแนวทาง ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว  
2.2  เพื่อศึกษาระดับการท างานเป็นทีมของครู สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
2.3  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงาน
ส่ง เสร ิมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
 
3.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1  เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู
และน าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้พัฒนาบทบาทของครู
จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 
3.2  เ ป็ นแนวทาง ในการพัฒนาสถานศึ กษา ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
 
4.  สมมติฐานการวิจัย 
4.1  การบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก 
4.2  การท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก 
4.3  การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของ
ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
กา รศึ กษ าต าม อั ธ ย า ศั ย  ใ นจั งห วั ด ส ร ะแ ก้ ว  มี
ความสัมพันธ์กัน 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
5.1  ด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ศึกษาตามขอบข่ายจาก
แนวคิ ดของ สวอนส์ เ บิ ร์ ก  ( Swansburg)  [6] มี  4 
ประการได้แก่ 1)  การไว้วางใจกัน (Trust) 2)ความยึดมั่น
ผูกพัน (Commitment) 3)การก าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของงาน (Goals and Objectives) 4)ความ
มีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy)  
 เนื้อหาเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของครู สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ศึกษาตามขอบข่ายแนวคิด
ของร้อบบิ้นส์ (Robbins) [7]  มีความเห็นว่าการท างาน
เป็นทมีที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 4 
ด้าน ได้แก่ 1) การจัดรูปแบบงาน (Work Design)) การ
จัดองค์ประกอบ (Composition) 3) การจัดบริบท 
(Context) 4) การจัดกระบวนการ (Process) 
5.2  ด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 178 คน 
5.3  ด้านวิธีการศึกษา 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่ งใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวม  ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของ
ประชากรและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง 
(Content Validity) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 
6.  วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ ครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 178 คน จากสถานศึกษา 3 
กลุ่ม ได้แก ่1)ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแก้ว จ านวน 1 แห่ง 2)ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ในจังหวัด
สระแก้ว จ านวน 9 แห่ง 3)ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาสระแก้ว จ านวน 1 แห่ง 
 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คน 
และครู จ านวน 167 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 178 คนโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.2.1  ลักษณะของเครื ่องม ือในการว ิจ ัยครั ้งนี ้ ค ือ
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะค าถาม
ปลายปิด (Close-ended) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ เป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ตามแนวคิดของ สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) [6] ซึ่ง
ผู ้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตัวแปร 
ได้แก่ 1)การไว้วางใจกัน (Trust) 2)ความยึดมั่นผูกพัน 
( Commitment) 3 ) ก า ร ก า ห น ด เ ป ้า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงค์ของงาน (Goal and Objective) และ 4)
ค ว า ม ม ีอ ิส ร ะ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น  ( Autonomy) 
แบบสอบถามมีจ านวน 18 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิ
เคิร์ท (Likert Scale)  
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการท างาน
เป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ตามแนวคิดของร้อบบิ้นส์ (Robbins) [7] ประกอบด้วย 
4 ตัวแปร คือ 1) การจัดรูปแบบงาน (Work Design) 2) 
การจัดองค์ประกอบ (Composition) 3) การจัดบริบท 
(Context) 4) การจัดกระบวนการ (Process) ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราวัดประเมิน
ค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 22 ข้อ 
6.2.2 การสร้างเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ว ิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื ่องมือ ที ่เป็น
แบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก าหนด โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  ต ารา 
บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและ
ตรงตามเนื ้อหาของเรื ่องที ่ท าการวิจ ัย  มีผู ้เ ชี ่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง 
(Content Valiality) ของเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 

Congruence) ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้(Try out) ซึ่ง
ผลการตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC พบว่า
ทุกข้อค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0และน าแบบสอบถามที่
ได้จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั ่น 
(Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .960 ตอนที่ 
3 เกี ่ยวกับการท างานเป็นทีมของครูมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา เท่ากับ .982  และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้ง
ฉบับเท่ากับ .971  
6.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
6.3.1  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ 
และใช้การวิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage 
= %)   
6.3.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 
ระดับ จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean 
=  )และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
deviation =  ) ด ้วยโปรแกรมส าเร ็จร ูปทาง
คอมพิวเตอร ์ แล ้วน าผลการว ิเคราะห ์ที ่ได ้มาแปล
ความหมายรายข้อ รายด้านและความหมายในภาพรวม
แปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนของ เบสท์ (Best) [8] 
6.3.3  ตอนที ่ 3 เกี ่ยวกับการท างานเป็นทีมของครู 
ส ังก ัดส าน ักงานส ่งเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและ
การศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัย  ในจ ังหว ัดสระแก ้ว  เป ็น
แบบสอบถาม แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก/5/ระดับ 
จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (  ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปล
ความหมายรายข้อ รายด้านและความหมาย ในภาพรวม
แปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนของ เบสท์ (Best) [8] 
6.3.4 น า ข ้อม ูลที ่ไ ด ้แปลความหมายของร ะด ับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
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ท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศ ึกษาตามอัธยาศ ัย ในจ ังหว ัด
สระแก้ว โดยการใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพ ียร ์ส ัน  (Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient) ได้แล้วน าค่าที ่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วแปลความหมาย [9] 
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
7.1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 178 คน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 -30 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาเป็น
พนักงานราชการ มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี 
7.2  ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วม/สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของ/ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ข้าราชการ พนักงานราชการ และอัตราจ้าง
พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน
พบว่า ด้านการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก( = 4.02,  = 0.62) และ
ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ใน
ระดับมาก ( = 3.88,  = 0.69) 
7.3 ระดับการท างานเป็นทีมของครู  สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการและอัตราจ้าง 
พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม
รายด้านพบว่า ด้านการจัดกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก ( = 4.01,   = 0.60) และด้านการจัดบริบท 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในระดับมาก ( = 3.95,  = 0.67) 
7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
ท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ตาม
ความคิดเห็นของ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และอัตราจ้าง ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในจั งหวัดสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (  = 0.87) เป็นไปตาม

สมมติฐานของ การวิจัย เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน 
พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม กับการท างานเป็นทีมของ
ครู ด้านการจัดรูปแบบงานมีความสัมพันธ์สูงสุด ในระดับสูง 
( = 0.84) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการไว้วางใจ
กันกับการท างานเป็นทีมของครู ด้านการจัดกระบวนการมี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด ในระดับปานกลาง ( = 0.60) 
 
8. การอภิปรายผล 
8.1  จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว ภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านการก าหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและเล็งเห็นประโยชน์ของผู้เรียน
และผู้รับบริการทางการศึกษาและชุมชนเป็นส าคัญ ด้วย
นโยบายและจุดเน้นของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระบุในพันธกิจ ข้อที่ 2 
ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศอาเซียนผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากร [10] ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ มีการปฏิบัติและ
ร่วมรับผลประโยชน์การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีการแก้ ไขปัญหาต่ างๆอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ แสงสิริ 
[11] ทีพ่บว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดโดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของชิด
ชนก รอดเ งิน  [12 ] ที่พบว่ าการมีส่ วนร่วมในการ
บริหารงานบุคคลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส าหรับด้าน
การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในระดับมากเนื่องจากสถานศึกษาได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีทุกงบประมาณ มีการประชุมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู ้เรียน เพื ่อร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์  
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อัตลักษณ์ ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและระดมสมอง แลกเปลี่ยน
ความคิด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษา จุดแข็ง-จุดอ่อน และโอกาส-อุปสรรค เพื่อ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา และมีการมอบหมาย
ให้บุคลากรจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
[13] มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล การปฏิบัติงานเพ่ือปรับกลยุทธ์ใช้งบประมาณ 
ทรัพยากร ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาและจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ให้
สถานศึกษามีการประชุมร่วมกันมากขึ้นเปิดโอกาสให้
ครูผู้สอน ผู้ เ รี ยน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษายอมรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
งานและที่ส าคัญมีการนิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
8.2  การท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งนี้เป็นเพราะครูส่วนใหญ่ที่มี
ต าแหน่งเป็นพนักงานราชการให้ความส าคัญที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงานโดย
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ครูทุกคนแสดง
ความคิดเห็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม และได้ รับการสนับสนุน จากทีมงานในด้าน
การแสดงออกระหว่างกันด้วยความจริงใจซึ่ งท าให้
บรรยากาศในการท างานเป็นทีมมีการตอบสนอง
ความรู้สึกในทางบวก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าได้ รับค าแนะน า
และค าปรึกษาจากผู้บริหารและข้าราชการครูที่มีความรู้
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษา ซึ่งมีผลท าให้ครู
ร่วมกันปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ออสตินและ
แบลดวิน (Austin & Baldwin) [14] ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกันของอาจารย์ในวิทยาลัยเนื่องจาก
พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเพิ่มช้ัน
ความรู้ต่าง ๆ ท าให้อาจารย์ต้องร่วมมือกันท างาน 
โดยเฉพาะในบทบาทด้านการสอนและการวิจัย ซึ่งการ
ร่วมมือกันท างาน จะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อมของสถาบัน ปริมาณงาน และขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอีกหลายประการ ได้แก่ลักษณะของสมาชิก คือ มี
การสื่อสารที่ดี สมาชิกเป็นทั้งผู้ดู ผู้ฟัง ผู้เขียนได้ชัดเจน 
สามารถแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้มีการรับรู้ถึง
ความแตกต่างกันในบทบาทและสามารถใช้ความแตกต่าง
ให้เป็นประโยชน์ในกลุ่มได้ในเวลาที่ต่างกันในสภาพของ
กลุ่มความแตกต่างของอายุ ความยึดมั่นผูกพันของกลุ่ม 
และระยะเวลาที่ ร่วมมือกันท างานของกลุ่ม   
8.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
การท างานเป็นทีมของครูสั งกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์กันทุกด้านกับการ
ท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว 
ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได้ด าเนินตามนโยบายและ
จุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปี งบประมาณ 
2556 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา กศน. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการที่น าพา
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ โดยผู้บริหารจะ
เน้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จึงมีการ
จัดการประชุมและการระดมความคิด ร่วมกันวาง
แผนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางก าหนด เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินแผนงาน/โครงการประจ าปี
งบประมาณ ของคณะท างานของสถานศึกษา [13] และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมฤดี ศิริชัย[15] ที่พบว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์
โดยรวมอยู่ในระดับสูง การบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับสูงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพอร์สัน (Person) [16] ที่พบว่าการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกับ
ประสิทธิผล ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
ไม่มีผลต่อการรับรู้ประสิทธิผล ระยะเวลาในการด ารง
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ต าแหน่งของผู้บริหารไม่มีผลต่อการรับรู้ประสิทธิผลของ
สถาบนัของวิทยาลัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาฤนี  
เหมือนโพธิ์ทอง [17] ที่พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันลักษณะคล้อยตามกัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกดัเทศบาลนครสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครสมุทรสาคร 2) ระดับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ และครูในสถานศึกษา จ านวน 192 คน ที่ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมมีคว ามสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, วัฒนธรรมองค์กร 
 

Abstract 
This research aims at studying: This research aimed to investigate 1) the level of 

transformational leadership of school administrators under Samutsakhon Municipality 2) the level of 
organizational culture of schools under Samutsakhon Municipality 3) the relationship between 
transformational leadership of school administrators and organizational cultures of schools under 
Samutsakhon Municipality. The research sample were 192 persons including school administrators 
and teacher of schools under Samutsakhon Municipality which selected through a stratified random 
sampling  technique the research instruments was a questionnaires the data were analyzed by 
percentage mean, standard deviation , Pearson product moment correlation coefficient. The research 
revealed that: 1) transformational leadership of school Administrators under Samutsakhon 
Municipality was at the high level as a whole and in each Aspect 2) organizational culture of schools 
under Samutsakhon Municipality was at the high level as a whole and in each aspect and 3) the 
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relationship between transformational leadership of school administrators and organizational cultures 
of schools under Samutsakhon Municipality were correlation as statistically significant at .01. 
Keywords: transformational leadership, organizational cultures. 
 
 
1. บทน า 
 ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา ในฐ านะผู้ น า แห่ งก า ร
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาจะต้องแสดงออก ซึ่งภาวะให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ คน เวลา สถานที่ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมในบริบทดังกล่าว ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการจัด
การศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษา ตามที่
อรรณพ พงษ์วาท [1] กล่าวไว้ว่ า  คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีความ
จ า เป็นต้องสร้ างความสมดุลระหว่า งภารกิจของ
สถานศึกษากับบุคคลผู้ท างานท าอย่างไรจึงจะให้งานมี
ประสิทธิภาพ และครูมีความสุขในการท างาน คือได้ทั้ง
งานและทั้งใจของผู้ท างาน เพราะผู้บริหารสถานศึกษา
เปรียบเสมือนผู้ควบคุมกลไกขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ไปทุก
ส่วน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับจึงมีความส าคัญ
ไม่แพ้กัน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีลักษณะต่างๆ ที่บ่งบอกถึง
ค ว า ม เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ทั้ ง ด้ า น บุ ค ลิ ก ภ า พ  ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีบารมี มีอ านาจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้
อาวุโส แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ภาวะผู้น าที่จะต้องน าพา
สถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปสู่การพัฒนา 
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ 
 ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
จากแนวคิดของ SEDL (Southwest Education 
Development Laboratory) [2] โดยเฉพาะการมี
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน การมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเน้นคุณค่า
ของทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี การ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และการใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง [3] 
ท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สู งสุดตามเป้าหมายของการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็น
องค์กรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมองค์กรในการมีบทบาท

ต่อการศึกษาของประชาชนในชุมชน มีเป้าประสงค์ การ
ประสานงาน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ท าให้เกิดเป็นวิถีการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นแบบแผน ค่านิยม ความเช่ือ 
มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมี
เสถียรภาพอยู่รอด และมีการเจริญเติบโตต่อไป ก่อเกิดให้
เป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการบริหารสถานศึกษาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
สถานศึ กษา  มี ก า ร เ ปลี่ ย นแปล งกฎหมาย  ก า ร
เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการศึกษา ล้วนมีผลท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างบุคคล ระหว่างการปฏิบัติงาน มีผล
ต่อการด าเนินงานขององค์กรที่ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรในด้านลบ (ปัญหา) 
หรื อก าร เกิ ด เ ป็ น วัฒนธรรมองค์ ก ร ในด้ า นบวก 
(ประสิทธิ ผล )  ในการบริ หาร งานองค์ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล วัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผล คือ 1) วัฒนธรรมองค์กร
แบบสร้างสรรค์ 2) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิงรับ 
3) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิงรุก ของ คุ๊ก และ
ลาฟเฟอร์ที (Cook & Lafferty) [4] ดังนั้น ผู้บริหารควร
ค านึงถึงความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร มีความเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร นั้นพบว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวตั้ง
มากกว่าแนวราบ ยึดถือระเบียบปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ งเท่านั้น 
บุคลากรในสถานศึกษา ส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น
ในเรื่องของการปฏิรูปวิธีการท างาน ขาดความคิด
สร้างสรรค์ในการน ารูปแบบใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ทั้งใน
เรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย และท าอย่างไม่เต็มใจและต่อต้านผู้ที่จะ
มาปรับเปลี่ยนภายในองค์กร คือตรงกับลักษณะของคน
ไทยที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิงรับและเป็น
วัฒนธรรมแบบแข็งยากที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้
นับว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อกระบวนการบริหารและการ
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ปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาตามนโน
บายของเทศบาลนครสมุทรสาครเป็นอย่างมาก 
 ความส าคัญและปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
เพื่อน าผลของการศึกษาการวิจัยเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป อันจะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
ให้เจริญก้าวหน้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  
2.2  เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1  เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าข้อค้นพบท่ี
ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงภาวะผู้น าและวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
3.2  น าผลที่ได้จากการวิจัยไปพิจารณาวางแผนก าหนด
นโยบาย หรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร หรือใน
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
3.3  น าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางขยายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
และองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
4.1  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อยู่ใน
ระดับมาก 
4.2  วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก 
4.3  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กัน 
 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 
5.1  ด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาตามแนวคิดทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
SEDL (Southwest Education Development 
Laboratory)  [2]  ซึ่ ง ปร ะกอบด้ วย  ลั กษณะและ
พฤติกรรมของผู้น า 6 ด้าน ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) 
การมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญหรือ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3) การเน้นคุณค่าของทรัพยากร
มนุษย์  4 )  การสื่ อสารและเป็นนักฟั งที่ ดี  5 )  การ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และ 6) การใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวคิดของคุ๊ก และลาฟเฟอร์
ที (Cook & Lafferty) [4] ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรม
องค์กรแบบสร้างสรรค์ 2) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-
เชิงรับ และ 3) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิงรุก   
5.2  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 12  
คน และข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 362 คน 
รวมจ านวน 374 คน จากสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร จ านวน 6 โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 6 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โรงเรียนละ1 คน 
และครู สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
จ านวน 192 คน 
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6.  วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ รองผู้อ านวยการ จ านวน 12 คน และ 
ครู  จ านวน 362 คน รวม จ านวน 374 คน จาก
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จ านวน 6 
โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ รองผู้อ านวยการ จ านวน 6 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โรงเรียนละ 1 คน และครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาครโดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ 
เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgahn) [5] จ านวน 
192 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 0.53 ของประชากรเป้าหมาย 
จากทั้ง 6 สถานศึกษา และน าไปสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิชนิด
ที่เป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random 
Sampling) 
6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือในวิจัยครั้ งนี้  คือแบบสอบถาม ซึ่ งมี
ลักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended) ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามแนวทางของวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดย
จัดเรียงเนื้อหาข้อค าถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีลักษณะ
ของผู้บริหารที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ การ
พัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ SEDL 
(Southwest Education Development Laboratory) 
ซึ่งประกอบ ด้วยพฤติกรรมของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 6 
ด้าน ได้แก่ 1)  การมีวิสัยทัศน์  2)การมีความเช่ือว่า
องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญหรือองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 3)การเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์  4)การ
สื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี 5)  การปฏิบัติงานและปรับปรุง
ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 6)การใช้หลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 ตอนที่ 3  ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
ซึ่งยึดตามแนวความคิดของ คุ๊ก และ ลาฟเฟอร์ที (Cook 
& Lafferty) [4]  เป็นลักษณะการด าเนินชีวิต (Life 
Style Inventory) ของบุคลากร มีความเช่ือ ค่านิยม 
และแนวทางการประพฤติปฏิบัติงานตามบรรทัดฐานของ
องค์การนั้น ๆ เพื่อหาวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร 
คือ 1) วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ 2) วัฒนธรรม
องค์กรแบบป้องกัน-เชิงรับ 3) วัฒนธรรมองค์กรแบบ
ป้องกัน-เชิงรุก  
6.2.2  การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ที่เป็น
แบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก าหนด โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  ต ารา 
บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้าง
เป็นแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและ
ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย  มีผู้ เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง 
(Content Valiality) ของเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้(Try out) ซึ่งผล
การตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC พบว่าทุก
ข้อค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0และน าแบบสอบถามที่ได้
จากการทดลองใช้ มาวิ เคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) [6] ผลการทดสอบเครื่องมือ พบว่า
แบบสอบถามตอนที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมั่น 0.97 และตอนที่ 
3 การมีวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา มีค่าเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.96 ค่าความเช่ือมั่นทั้งหมด เท่ากับ 0.965 มี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
6.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
6.3.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ 
และใช้การวิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
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6.3.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ 
จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบระดับของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร อยู่ในระดับใด แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่
ได้มาแปลความหมายรายข้อรายด้านและความหมายใน
ภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของช่วงระดับ
คะแนน (Class Interval) 5 ระดับ [7] 
6.3.3 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีวัฒนธรรมองค์กร
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ
จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบระดับเกี่ยวกับการมี
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาครว่าอยู่ในระดับใด น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มา
แปลความหมายรายข้อรายด้านและความหมายใน
ภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของช่วงระดับ
คะแนน (Class Interval) 5 ระดับ [7]  
6.3.4 การวิเคราะห์หาระดับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) และน าเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง [8] 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
7.1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 192 คน พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงอายุ 41-45 ปี มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
ต าแหน่งหน้าที่เป็น ครู คศ.2 และ มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 16-20 ปี  
7.2  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ ในระดับมาก( =4.39, =0.59) เมื่อพิจารณา

จ าแนกตามรายด้านพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากการปฏิบัติดังนี้  การมีวิสัยทัศน์
(X1)( =4.50, =0.65) การสื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี
( X4) ( =4.44, =0.53)  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง(X5)( =4.37, =0.64) 
ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
(X6)( =4.35, =0.63) การมีความเช่ือว่าองค์กรเป็น
แหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ ส าคัญหรื อองค์ กรแห่ งการ เรี ยนรู้ 
(X2) ( =4.35, =0.59)  และการ เน้นคุณค่ าของ
ทรัพยากรมนุษย์(X3)( =4.34, =0.52) 
7.3 การเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.35, =0.67) เมื่อพิจารณาจ าแนก
ตามรายด้านพบว่าการเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับคือ 
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร แ บ บ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( Y1) 
( =4.37, =0.67) วัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-
เ ชิ งรั บ  (Y2)  ( =4.36, =0.66)  และวัฒนธรรม
องค์กรแบบป้องกัน-เชิงรุก (Y3) ( =4.32, =0.69) 
7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา (X

tot
)กับวัฒนธรรมองค์กรของ

สถานศึกษา (Y
tot

) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน 
อยู่ในระดับปานกลาง (r=0.54**) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ าถึงสูง (r=0.24-0.80**) คือ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
(X

tot
) กั บ วัฒนธร รมองค์ ก ร แบบสร้ า ง สร รค์ ( Y1) 

(r=0.80**) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา (X

tot
)กับวัฒนธรรมองค์กรแบบป้องกัน-เชิง

รับ(Y3) (r=0.30**) และ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (X

tot
)กับวัฒนธรรมองค์กรแบบ

ป้องกัน-เชิงรุก(Y2) (r=0.24**) 
 
8. การอภิปรายผล 
8.1  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ภาพรวมรายข้อและราย
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผล
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ของการก าหนดนโยบายกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการไปยังสถานศึกษาโดยตรง อีกทั้งการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านหลักสูตรวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และการบริหารงานทั่วไป จึงได้มีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง รองรับการกระจายอ านาจ เพื่อให้การ
บริ ห ารสถานศึ กษาบรรลุ ผลตาม เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเฉพาะการบริหารจัดการในยุคที่
เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารยิ่งต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงหรือมีผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ผู้บริหารจึงมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
และด าเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้น าที่ดี ซึ่ง
ส อดค ล้ อ ง กั บ ผู้ น า ก า ร เ ป ลี่ ย น แป ล งของ  SEDL 
(Southwest Education Development Laboratory) 
เป็นกระบวนการที่ผู้มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้
สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และศักยภาพ
มากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์
ของทีมและองค์กร จูงใจให้ผู้เรียนและผู้ตามมองไกลเกิน
กว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์กร
หรือสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพรรณ  
คชวรรณ์ [9] ที่พบว่า คุณลักษณะ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับวิจัยของ นุชา  สระสม 
[10] เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ า งสรรค์ของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
8.2  วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร ภาพรวมรายข้อและรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ครู มีกฎระเบียบและหลักการใน

การปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ นิวสตอร์ม และเดวิส (Newstrom and 
Davis) [11]  กล่าวว่า องค์กรเป็นระบบซึ่งมีความหมาย
ร่วมกันภายในองค์กรหนึ่ง ที่จะก าหนดวิธีการที่พนักงาน
ปฏิบัติ หรือ หมายถึงระบบซึ่งก าหนดโดยสมาชิกของ
องค์กร ซึ่งจะท าให้องค์กรแต่ละองค์กรแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์
เกอร์ (Patterson, Perkey and Parker) [12] พบว่า 
ความส าคัญของการอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กรขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ท างานร่วมกันในองค์กร และ
ยังสอดคล้องกับทัศนะของ ร็อบบิ้นส์ (Robbins) [13] 
กล่าวว่า ระบบความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกว่าองค์กร
ของเรามีลักษณะเด่นจากองค์กรอื่นอย่างไร ซึ่งระบบ
ความเข้าใจร่วมกันนี้จะปรากฏออกมาในรูปของค่านิยม
ต่างๆ ขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัย การศึกษา
วัฒนธรรม ของ คุ๊ก และ ลาฟเฟอร์ที (Cook and 
Lafferty)  [4]  ประกอบด้วยวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมแบบป้องกันเชิงรุก และวัฒนธรรมแบบป้องกัน
เชิงรับ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบสร้างสรรค์ อยู่
ในระดับมาก  
8.3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน กับวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศกึษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ระดับ
ปานกลาง ทั้ งนี้  เป็น เพราะสถานศึกษาทุกแห่ งมี
วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลง ตามวิสัยทัศน์ สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร มีการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้
ความส าคัญกับบุคลากร ความมั่ นคง และการให้
ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานเป็นที่น่าพึงพอใจและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแนวคิดของ ไชน์ (Schein) 
[14] ทีก่ล่าวว่า วัฒนธรรมแข็งสมาชิกในองค์กรจะยึดมั่น
ต่อหลักการค่านิยมหลักขององค์กรอย่างเคร่งครัด ด้วย
เหตุผลดังกล่าว แม้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารมีระดับสูง แต่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้ค่านิยม 
ความเช่ือ และวัฒนธรรมของคนในองค์กรเปลี่ยนแปลงไป 
จึงท าให้ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรสถานศึกษา
เป็นไปในมีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย วลัยพรรณ  คชวรรณ์ [9] ที่พบว่า 
คุณลั กษณะผู้ น า การ เปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริ ห า ร
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สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 การมีวิสัยทัศน์ การสื่อสารและเป็นนัก
ฟังที่ดี การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
การใช้หลักการบริหารความเสี่ยง การมีความเช่ือว่า
องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญหรือองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และการเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังพบว่าความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมและการบรรลุเป้าหมายยังเป็นเครื่องช้ีวัดที่
เช่ือถือได้ การวัดผลการปฏิบัติงาน การประสานทีมงาน 
การบรรลุเป้าหมายและการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดกับผลการตรวจความพร้อมและ
ความปลอดภัย และยังสอดคล้องกับวิจัยของ องอาจ  
วรรณวิสิทธิ ์[15] ทีศ่ึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบ
ผู้น ากับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบผู้ น า กั บบร รย ากาศองค์ ก ร ขอ ง โ ร ง เ รี ย น มี
ความสัมพันธ์ทางบวก ทั้ งนี้ อ าจ เป็ น เพราะการ
เปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆภายในองค์กรและ
การพัฒนาองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนใน
องค์กรต่างก็เผชิญกับสภาพการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่เสมอ ผู้บริหารจะเป็นผู้ศึกษา และทราบแนวทางที่จะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บริหารองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้องค์กรมีความ
มั่นคง และประสบความส าเร็จในระยะยาว จึงเป็นสาเหตุ
ให้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) น าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2) ศึกษาความ
เหมาะสมของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา มีวิธีด าเนินการวิจัย มี 3 ข้ันตอน คือ 1) การน าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประเภทมาตรประมาณค่า 3 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  2) การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามประเภทมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  3) การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 66 คน  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประเภท มาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  1) การน าเสนอแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า มีความตรงเชิงเนื้อหาหลักวิชา และโครงสร้างมีความตรงเชิงเนื้อหา 4 ด้าน 30 รายการ 
ประกอบด้วย ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 6 รายการ  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 10 รายการ  ด้านการตรวจสอบและประเมินผล จ านวน 9 รายการ และด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 5 รายการ  2) การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมมี
ความเหมาะสม ท้ัง 4 ด้าน สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ทุกด้านโดยมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ด้านที่มีค่ามัธยฐาน
สูงสุด คือ ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 3) การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมมีความเป็นไปได้ทั้ง 4 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร และด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร 
ค าส าคัญ : การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา, โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
This research aimed to 1) propose guidelines of curriculum development, 2) study suitability 

of guidelines of curriculum development, and 3) investigate possibility of guidelines of curriculum 
development.  The procedure was divided into 3 steps: 1) proposing guidelines of curriculum 
development including 5 academic experts, the tool was a three-rating scale questionnaire, and the 
data was analyzed by IOC, 2) studying suitability of guidelines of curriculum development including 
12 experts, the tool was a five-rating scale questionnaire, and the data were analyzed by median and 
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inter quartile range, 3) investigating possibility of guidelines of curriculum development including 66 
director, deputy director of academic affair, and school committee, the tool was a five-rating scale 
questionnaire, and the data were analyzed by mean and standard deviation.  The findings showed 
that : 1) The proposal of guidelines of curriculum development had content validity, subjects and 
structure for 4 aspects within 30 items as follows; curriculum development planning including 6 
items, curriculum development including 10 items, inspection and evaluation of curriculum 
development including 9 items, and improvement of curriculum development including 5 items. 2) 
As a whole, the suitability of guidelines of curriculum development was suitable at a high level for 
all 4 aspects within 30 items.  The highest median was the curriculum development planning. and 3) 
As a whole, the possibility of guidelines of curriculum development was possible for all 4 aspects.  
The highest averages were the curriculum development, inspection and evaluation of curriculum 
development, and improvement of curriculum development. 
Keywords : Guidelines of curriculum development of secondary laboratory, Phranakhon Si Ayutthaya  
 rajabhat university 
 
 
1. บทน า 
 โรงเรียนสาธิตได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นแกนกลางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   และตัวช้ีวัดตามมาตรา และได้ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสาระการ เรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติมเองตามสภาพบริบท  ซึ่งโรงเรียนสาธิตมัธยมยัง
ไม่มีแนวทางในการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน [1]  ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ  ก่อ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ฉะนั้นผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาซึ่ งสามารถน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เ พื่ อ น า เ สนอแนวทา งกา รบริ ห า รหลั กสู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  

2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นที่ 1  ขั้นน า เสนอแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประชากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คือผู้ที่ผู้วิจัย
ก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหาร
การศึกษา หรือสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับการศึกษา มี
ประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษามาแล้วไม่ต่ ากว่า 
5 ปี จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่   แบบสอบถามความตรงเ ชิงเนื้ อหา 
วิเคราะห์โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง และความตรง 
เชิงเนื้อหา โครงสร้าง และหลักการ 
ขั้นที่ 2  ขั้นการศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมั ธยม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชากร และ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ คือ ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
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การศึกษามีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา
มาแล้วไม่  ต่ ากว่า 5 ปี  จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถามความ
เหมาะสมของแนวทาง   การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต มั ธ ย ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา วิ เคราะห์ โดยหาค่ ามั ธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
range) 
 ขั้นที่ 3  ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนสาธิตมั ธยม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 66 คน วิ เคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
4.  ผลการวิจัย 
ขั้นที่ 1  การน าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  พบว่า  มีความตรงตรงเชิงเนื้อหา 
หลักวิชาและโครงสร้างมีความตรง  เชิงเนื้อหา 4 ด้าน 
30 รายการ  ประกอบด้วย 1)  ด้านการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 6 รายการ  2) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 10 รายการ 3) ด้าน
การตรวจสอบและประเมินผล จ านวน 9 รายการ และ 4) 
ด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 
5 รายการมีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีการวางแผนสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โดยการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน  2) ผู้บริหาร
ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วม
วางแผนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 3) ผู้บริหาร
ก าหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  4) ผู้บริหารมีการก าหนดแผนปฏิบัติการ
ท างานของสถานศึกษาชัดเจน 5) ผู้บริหารน าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประกอบการวางแผน 6) ผู้บริหารน าผลการประเมินการ
ใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ท่ีผ่านมาประกอบการวางแผน 
 

 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 10 
รายการ ดังนี้  1) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการน าประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา  3) ผู้บริหารมีการก าหนดให้กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน มีส่ วนร่วมเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  4) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  5) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  6)  ผู้บริหารจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 7) ผู้บริหารจัด
ประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เพื่อการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 8) ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม จัดหาสื่อ 
หนังสือ ต าราเรียนส าหรับการศึกษาค้นคว้าไว้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมกับความสนใจของผู้ เรียน 9) 
สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และ 10) 
ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 3. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล จ านวน 9 
รายการ ดังนี้ 1) ผู้บริหารประเมินผลการด าเนินการด้วย
วิธีการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
หลากหลาย 2) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ได้  3) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 4) ผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชา 5) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 6) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยเปรียบเทียบกับ
ผลโอเน็ต (O-NET)  7) ผู้บริหารให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  8) ผู้บริหารให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา และ 9) ผู้บริหารให้คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
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 4. ด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแบบสรุปผลการประเมิน การใช้และการปรับปรุง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) ผู้บริหารมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานผลการประเมินการใช้และการ
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3) ผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 4) ผู้บริหาร
ใหม้ีการติดตามผลนักเรียนท่ีส าเรจ็การศึกษา 5) ผู้บริหาร
ให้มีการน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ เพื่อการสอนซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ขั้นที่ 2  การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมั ธยม 
มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  พบว่ า 
ผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า  แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา  ในภาพรวมมีความเหมาะสม ทั้ง 4 
ด้าน สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ทุกด้าน โดยมีค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่ามัธยฐานสูงสุด คือ ด้านการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการ
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
และด้านที่มีค่ามัธยฐานต่ าสุด คือ ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร  
ขั้นที่ 3  การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมั ธยม 
มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  พบว่ า 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครู  และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า 
แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม มี
ความเป็นไปได้ทั้ง 4 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตร  และด้านการปรับปรุงการพัฒนา
หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
5.  อภิปรายผล 
 จากผลวิจัยสรุปแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  
 

5.1 กา รน า เ สนอแนวทา งกา รบริ ห า รหลั กสู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความตรงตรงเชิงเนื้อหา หลัก
วิชา และโครงสร้าง มีความตรงเชิงเนื้อหา 4 ด้าน ดังน้ี 1) 
ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากมีความตรงเชิง
เนื้อหา หลักวิชาและโครงสร้าง มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร  
คงเพชรศักดิ์ [2] ได้ศึกษาความต้องในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของครูผู้สอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์ เขต 3ผลการวิจัยพบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใน 7 ด้าน คือ 
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร 
การด าเนินการใช้หลักสูตร การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การสรุป การด าเนินงานของสถานศึกษา  
และ การปรับปรุ งพัฒนากระบวนการบริหารการ
หลักสูตร พบว่า ทุกด้านตลอดจนภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารุณี  
สินทรัพย์ [3]  ได้ศึกษาปัญหาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่าย
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ มีความเห็นว่าปัญหาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากมีความตรง
เชิงเนื้อหาหลักวิชาและโครงสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธา  พงศ์ถาวรภิญโญ [4] ได้ศึกษาเรื่อง 
การติดตามผลการ บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนที่ เริ่ มใ ช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2546 ทุกสังกัดในจังหวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล  สรุปได้ว่า การ
พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง 4) ด้านการ
ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากมีความตรงเชิง
เนื้อหาหลักวิชาและโครงสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชริน  ทับทิม [5] ได้ศึกษาความคิดเห็น ของ



ARU Research Journal, Vol.2, No.3, September 2015                                                                                          51 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน
ต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 7 ด้าน คือ 
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร 
การด าเนินการใช้หลักสูตร การนิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผล  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ยกเว้นด้านการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา และด้านการด าเนินการใช้หลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแบบสรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตร
ศึกษา 
5.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นว่า แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมทั้ง 4 ด้ าน สูงกว่าเกณฑ์
ก าหนดไว้ทุกด้าน โดยมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร  อยู่เย็น [6] ได้
ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและ ปัญหาการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการใช้หลักสูตร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 
ด้านการจัดอบรมครูเพื่อใช้หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการจัดครูเข้าสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  2) 
ปัญหาการใช้หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ในด้านการ
เตรียมการวางแผนเพื่อใช้หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการจัดตารางสอนและด้านการจัดครู
เข้าสอนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ
สุลาวัลย์  หงส์ปาน [7] ได้ศึกษาการติดตาม และประเมิน
การ ใ ช้หลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการใช้
หลักสูตร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรโดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านผู้เรียน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านครูผู้สอน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  กล่าวโดยสรุป ผลการใช้

หลักสูตรแกนกลาง และผลการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทาง
ของหลักสูตร โดยรวมมีคุณภาพอยู่ ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบนเนท (Bennett) [8] ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของครู ในการพัฒนาหลักสูตร 
ผลการวิจัยพบว่า ครูอาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น โดยให้ครูอาจารย์ได้ศึกษา
หลักสูตร ท าวิจัยและมีการคัดเลือกตัวแทนครูอาจารย์ที่
น าแนวคิดไปปฏิบัติจริง ดังนั้นการศึกษาความเหมาะสม
ของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า แนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม  มีความเหมาะสมทั้ง 4 
ด้านสูงกว่าเกณฑ์ในทุกทุกด้านโดยมีค่าความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก   
5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครู  และ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า แนวทางการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม มีความเป็นไปได้
ทั้ ง  4 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร  ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา  
คือ ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา [9] ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  ปัญหาการใ ช้หลักสูตร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย สรุปได้ว่า ด้านการ
เตรียมความพร้อม เห็นว่ามีแนวทางการพัฒนา คือ ควร
พาไปศึกษาดูงานจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ด้านการ
ใช้หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนา คือ ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ด้านการนิเทศ และ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อัชชา  แสงอัสนีย์  และปรียา บุญญสิริ [10] ได้ศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัย คือ 1) 
ได้รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยมีปัจจัย
เกื้อหนุนคือ การประชุมอาจารย์ทั้งโรงเรียนเพื่อช้ีแจง
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นโยบายการพัฒนาหลักสูตร การให้ความรู้แก่อาจารย์ 
ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือ เวลาในการพัฒนาหลักสูตร
ที่ไม่ต่อเนื่อง ภาระงานของอาจารย์มีมาก อาจารย์ขาด
ความรู้  และประสบการณ์ ในการพัฒนาหลักสูตร  2) 
นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยและมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กันดัช (Gundlach) [11] ได้ท าวิจัยเรื่อง
การสร้างหลักสูตรของตนเอง : การประเมินระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรออนไลน์ในระดับ K-1-12 ของ
โรงเรียนจ านวน 12 โรงในเขตพื้นที่มิดเวสท์ (Midwest) 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการบริหารจัดการ
หลักสูตรออนไลน์บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ของเขตพื้นที่
โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 8 ประการ ดังนี้ 1) ความตรง
ทางวิชาการ  2) ความยืดหยุ่นของหลักสูตร 3) ความง่าย
ในการปรับปรุงให้ทันสมัย 4) การมีส่วนร่วมของชุมชน  
5) แนวทางการสร้างหลักสูตร 6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหาร 7) อ านวยความสะดวกในการใช้ได้ดีเยี่ยม 
8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ๆ ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารจัดการหลักสตูรออนไลน์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรของเขตพื้นที่มิดเวสท์
ทั้ง 8 ประการ นัยส าคัญที่ได้จากการวิจัย และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นการศึกษาความ
เป็นไปได้ของแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต มั ธ ย ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความคิดเห็นว่า  แนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ทั้ง 4 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาหลักสูตร และด้านการปรับปรุ งการพัฒนา
หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้  
6.1.1 ผู้บริหารควรน าแนวทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาไปใช้เป็นแนวทางการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  
ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการประเมินการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการวางแผน
พัฒนาหลักสูตร  2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร  ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม จัดหาสื่อ หนังสือ 
ต าราเรียนส าหรับการศึกษาค้นคว้าไว้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน 3) ด้านการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา และ 4) ด้านการปรับปรุงการพัฒนา
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาสภาพและปัญหาของแนวทางการการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.2.2 ควรท าการประเมินผลการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้ทราบผลที่จะเป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุด ภาค 1 และ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด 
ภาค 1  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 จ านวน 
108 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ โดยก าหนดนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 00  ลลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม  ด้านการท า งาน
เป็นทีม ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ และด้านการมุ่งลลสัมฤทธ์ิ 2) ลลการเปรียบเทียบ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 พบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 ที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และภูมิล าเนาแตกต่างกัน  
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด
ภาค 1 ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1ที่มีต าแหน่งต่างกันมีการมุ่งลลสัมฤทธ์ิแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : สมรรถนะการปฏิบัติงาน  ส านักงานอัยการสูงสุด 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) To study Competency of the personnel agency 
under the Office of The Attorney General Division 10  2) To study compare Competency of the 
personnel agency under the Office of The Attorney General  Division 1 by personal factors. The 
samples consisted of 108 people under the Office to The Attorney General Division 1. The research 
instrument was a questionnaire. The data were analyzed using Frequency, percentage, mean, stand 
deviation, t-test and F-test. The level of statistical significance .05. The research findings were as 
follows: 1) Competency of the personnel agency under the Office of The Attorney General Division 1, 
Overall the high level. When considering of Sort by descending the average, Integrity, Teamwork, 
service Mind, Expertise and Achievement Motivation. 2)  When comparing Competency of the 
personnel agency under the Office of The Attorney General  Division 1, Found that personal agency 
under the Office of The Attorney General Division 1, Sex, Age, Salary and different domicile, 
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competency in terms of overall Competency and is no different . And personnel agency the Office of 
The Attorney General Division 1 with the different positions, Competency of the overall, Competency 
is no different but considering it was found that personnel agency the Office of The Attorney General 
Divison 1 has a different position for different Achievement Motivation. 
Keyword : Competency,  Office of The Attorney General 
 
1. บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัท
มากกว่าทรัพยากรอื่น ๆ  เนื่องจากสามารถพัฒนาได้  
เพิ่มคุณค่าในตัวเองได้ สามารถน ากลับมาใช้ได้อยู่เสมอ 
ยิ่งใช้มากเท่าไรยิ่งท าให้มีทักษะและประสบการณ์มากขึ้น
เท่านั้น ทั้งนี้ทรัพยากรบุคคลยังเป็นแรงลลักดันส าคัทที่
ท าให้องค์กรไปสู่ลลส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กร
ได้ก าหนดไว้ แต่ทว่ามนุษย์ล้วนมีความหลากหลาย  มี
ความรู้สึกนึกคิดซับซ้อน มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ฉะนั้น
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้   อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิลล 
องค์กรจึ งมี ความจ า เป็นอย่ า งยิ่ งที่ ต้ อ งพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
บุคลากรมีความรู้ ความคิดริเริ่ม เตรียมพร้อมเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต  
 สมรรถนะ (Competency)  เป็นกรอบแนวคิดหนึ่ง
ที่องค์กรน ามาใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาล อาทิเช่น 
ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ให้
บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังท าให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่อง การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนา การฝึกอบรม 
และการบริหาร ลลงานหรือการรักษาไว้และใช้ประโยชน์ 
กล่าวคือ ในระบบการคัดเลือกเดิมจะมุ่งเน้นการวัดความ
ถนัด ความรู้เฉพาะในงาน การประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง  ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่ งส าคัทส าหรับกา ร
ปฏิบัติงานแต่ทั้งนี้ก็ยังคงไม่เพียงพอ เพราะยังต้องมุ่งเน้น
ในส่วนเฉพาะของบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น  
ค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ ต้องเพิ่มขึ้นด้วย เพราะสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้จะส่งลลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคคลด้วย ทั้งนี้องค์กรต้องหาหนทางในการฝึกอบรม
เพือ่ให้บุคลากรขององค์กรมีพฤติกรรมในการท างานอย่าง

ที่องค์กรต้องการ ส าหรับการบริหารลลงาน ควรมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม เพราะถึงแม้ว่าการคัดเลือกจะมลีู้
ที่มีความเหมาะสมเข้ามาท างาน แต่ถ้าหากขาดการ
บริหารลลงานท่ีดี องค์กรก็ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ดไีว้
ได้ ฉะนั้นเมื่อมีการประเมินพฤติกรรมในการท างานแล้ว 
การจ่ายค่าตอบแทนควรให้สัมพันธ์กันด้วยเช่น บุคคลที่มี
ลลงานท่ีดีกว่า มากกว่าคนอ่ืนๆ ก็ควรได้รับค่าตอนแทนท่ี
มากกว่าด้วยเช่นกัน  จึงอาจกล่าวได้ว่า สมรรถนะ 
(Competency) เป็นปัจจัยที่ ช่วยให้การท างานของ
องค์กรมี ขีดสมรรถนะในการแข่ งขัน เพิ่ มมากขึ้ น 
โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัทยิ่งในองค์กร 
 ส านักงานอัยการสูงสุดได้เล็งเห็นความส าคัทในการ
จัดท าสมรรถนะ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่ไปกับ
การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกในการ
พัฒนางาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนอย่างมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนา
บุคลากรให้มีความเจริทก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับ
การยอมรับและยกย่องในการปฏิบัติราชการต่อไป   
โดยส านักงานอัยการสูงสุดได้ก าหนดสมรรถนะของ
ข้าราชการธุรการส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย   
  สมรรถนะ ได้แก่  (1) การมุ่งลลสัมฤทธิ์  (2) การ
บริการที่ดี  (3) การสั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ  
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
และ (5) การท างานเป็นทีม 
 ลู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานอัยการจังหวัด
ลพบุรี ส านักงานอัยการสูงสุด จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน
สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานอัยการสูงสุดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็น
ประโยชน์โดยรวมต่อองค์กร ตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุด
อย่างแท้จริง 
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2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 
2.2  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  บุคลากร
หน่ วย งานสั งกั ดส านั กงานอั ยการสู งสุ ด  ภาค  1 
ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างประจ า จ านวน 216 
คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 108 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย  
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
โดยลู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลู้ตอบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และภูมิล าเนา 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 
1 ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น   ด้าน แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปล
ความหมาย   ระดับ 
 ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุด ภาค 1 
3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage),  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
Deviation) เปรี ยบ เทียบค่ า เฉลี่ ยด้ วยสถิติ  t-test,  
F-test 
 
 
 
 
 
 

4.  ผลการวิจัย 
4.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ลู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหท่เป็นเพศหทิง อายุ
ระหว่าง 30 – 39 ปี มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ ากว่า  
  ปี เป็นข้าราชการ มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 1 ,001-
20,000 บาท และมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่ปฏิบัติงาน 
4.2  ข้อมูลด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 ในภาพรวม 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ระดับสมรรถนะ 

X  S.D. 
แปล
ความ 

10ด้านการมุ่งลลสัมฤทธ์ิ 4009 0047 มาก 

20ด้านการบริการที่ด ี 4038 00 3 มาก 
30ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาทในงานอาชีพ 

4011 00 6 มาก 

40ด้านการยดึมั่นในความ
ถูกต้อง ชอบธรรมและ
จริยธรรม 

406  0048 มาก
ที่สุด 

 0ด้านการท างานเป็นทีม 40 1 0048 มาก
ที่สุด 

รวม 4.35 0.40 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ภาค 1 
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านการยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม  ด้านการท างาน
เป็นทีม  ด้านการบริการที่ดี  ส่วนด้านที่มีค่าน้อยที่สุด 
คือ ด้านการมุ่งลลสัมฤทธ์ิ 
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4.3 ข้อมูล ด้านการ เป รียบ เที ยบสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาค 1  
 บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน และภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ
บุคลากรที่มี ต าแหน่ งต่ า งกัน  มี สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันมีการมุ่ง
ลลสัมฤทธ์ิแตกต่างกัน 
 
5.  อภิปรายผล 
 ลลการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 ที่ได้จาก
เครื่องมือการศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่น่าสนใจสามารถ
น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
5.1  บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 
1 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบ
ธรรมและจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม อยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน  คือ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสม
ความเช่ียวชาทในงานอาชีพ และด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์ 
ทั้งนี้เป็นอาจเพราะว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาค 1 มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต สามารถท างานในส่วนของตนที่ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ สามารถให้การบริการแก่ลูร้ับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
และมีความพยายามในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา สอดคล้องกับลลการวิจัยของศิริรัตน์  เจือไธ
สง [1] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลขององค์กรบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ า เ ภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย  จั งห วั ดมหาสารคาม 
ลลการวิจัยพบว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านจริยธรรมและด้านการ
ท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการสั่งสม
ความเช่ียวชาทในงานอาชีพ ด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์ และ

ด้านการบริการที่ดี ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
จะเห็นว่า 
5.1.1  ด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์  จากลลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคลากรมีความ
พยายามในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ลลงานที่ดี 
สามารถบริหารทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ภารกิจขององค์กร มีการประเมินลลงานของตนเองโดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งยังพัฒนาวิธีการท างาน
เพื่อให้ได้ลลงานที่โดดเด่น และเสนอวิธีการท างานแบบ
ใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 
สอดคล้องกับลลการวิจัยของ วิลัยภรณ์ แย้มสวน [2] ได้ท า
การวิจัยเรื่อง  สมรรถนะในการปฏิบัติงานและความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรลู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงาน
เทศบาลจังหวัดสุโขทัย ลลการวิจัยพบว่าสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรลู้ปฏิบัติงาน 5 ด้าน คือ ด้านมุ่ง
ลลสัมฤทธิ์ของลู้ปฏิบัติงาน  ด้านการบริการที่ดีของ
ลู้ปฏิบัติงาน ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ
ของลู้ปฏิบัติงาน ด้านจริยธรรมของลู้ปฏิบัติงาน และด้าน
ความร่วมแรงร่วมใจของลู้ปฏิบัติงานตามทัศนะของ
ลู้บริหารและลู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานเทศบาล
จังหวัดสุโขทัยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
5.1.2  ด้ านการบริ การที่ ดี  จากลลการวิจั ยพบว่ า 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการบริการที่ดีโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคลากรให้บริการแก่
ลู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ลู้รับบริการ พร้อมที่จะเปลี่ยนขั้นตอนการ
ให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลู้รับบริการ สามารถ
น าเสนอวิธีการในการให้บริการเพื่อลู้รับบริการจะได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด หาแนวทางแก้ไขปัทหาที่เกิดขึ้นแก่
ลู้รับบริการอย่างเต็มใจ ทั้งยังสามารถประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน สอดคล้องกับลลงานวิจัย
ของทานกร ธรรมวิเศษ [3] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ลลการวิจัย พบว่า   สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด
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ก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
5.1.3  ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ จาก
ลลการวิจัยพบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาค 1 มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการ
สั่งสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆใน
สาขาอาชีพของตน มีการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่ง
การพัฒนาความเช่ียวชาทในองค์กร สามารถน าความรู้
ใหม่ๆมาประยุกต์ ใ ช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้  ศึกษา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปฏิบัติงาน และมีความเช่ียวชาท
ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ สอดคล้องกับลลงานวิจัย
ของมะลิ ลงจ าปา [4] ได้วิจัย เรื่อง สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลลการวิจัย
พบว่า ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนต าบลในเขตอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนมโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง   ด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
ท างานเป็นทีม ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความ
เช่ียวชาทในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการมุ่งลลสัมฤทธ์ิ 
5.1.4  ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและ
จริยธรรม จากลลการวิจัยพบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเพราะว่าบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเป็นธรรมเสมอภาค มีจิตส านึกในความเป็น
ข้าราชการที่ดี พิทักษ์ลลประโยชน์ของทางราชการ ยึด
มั่นในหลักการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ สอดคล้องกับลลงานวิจัย
ของ จิตติสานติ์  วุฒิเวชช์  [ ] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการของ
พนั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ  ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลลการศึกษาพบว่า พนักงานคุม
ประพฤติ โดยรวมและจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาการท างาน งานที่รับลิดชอบใน
หน้าที่และต าแหน่งงาน เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมี
สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิราชการ โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากแต่มีพนักงานคุมประพฤติที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท างานต่างกัน เห็น
ว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติ
ราชการ ด้นจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด พนักงานคุม
ประพฤติที่มีอายุ 31-40 ปี 41- 0 ปี และ  1-60 ปี เห็น
ว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด พนักงานคุม
ประพฤติที่มีงานที่รับลิชอบในหน้าที่ต่างกันเห็นว่า
พนักงานคุมประพฤติมีสรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการ 
ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด และพนักงานคุม
ประพฤติที่มีงานที่รับลิดชอบในหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรม
ชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมขน เห็นว่าพนักงานคุม
ประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนพนักงานคุมประพฤติท่ีมีต าแหน่งงาน
ต่างกัน เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติราชการ ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
และพนักงานคุมประพฤติที่มีต าแหน่งงานช านาทการ
พิเศษ เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพนักงานงานคุม
ประพฤติที่มีเพศและระยะเวลาการท างานต่างกัน เห็นว่า
พนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน (p>00 )  
ยกเว้นพนักงานคุมประพฤติที่มีอายุ ระดับการศึกษาและ
ต าแหน่งต่างกัน เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติราชการเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 00  ส่วนพนักงานคุมประพฤติ
ที่มีงานที่รับลิดชอบในหน้าที่ต่างกัน เห็นว่าพนักงานคุม
ประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติราชการโดยรวม
และเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่
ระดับ 00  โดยสรุป พนักงานคุมประพฤติส่วนใหท่เห็นว่า
พนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติ
ราชการ โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่
เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสมรรถนะหลกัในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
5.1.5  ด้านการท างานเป็นทีม จากลลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 1 มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้านการท างานเป็นทีม โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคลากรท างาน



60                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน 2558          
 

ใ น ส่ ว น ข อ ง ต น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ไ ด้ ส า เ ร็ จ  
ให้ความร่วมมือกับสมาชิกในทีมงาน  ช่วยเหลือเมื่อเพื่อน
ร่วมงานร้องขอด้วยความยินดี รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในทีมงาน เต็มใจเรียนรู้งานจากลู้อื่นและสามารถ
ประสานสัมพันธ์ เพื่ อส่ ง เสริมก าลั ง ใจของทีมงาน 
สอดคล้องกับลลงานวิจัยของ  ชทานิษฐ์  แสงทิพย์  
[6] ได้ท าการวิจัยเรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-
ขอนแก่น -มหาสารคาม -กาฬสินธุ์  การวิ จัยครั้ งนี้ 
ลลการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-
ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
5.2  บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค 
1 ท่ีมีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 
และภูมิล าเนาต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ยกเว้นบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด
ภาค 1ที่มี ต าแหน่ งต่ างกันพบว่ามี สมรรถนะการ
ปฏิบัติ งานด้านการมุ่ งลลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน โดย
ลูกจ้างประจ ามีสมรรถนะการปฏิบัติ งานมากกว่า
ข้าราชการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานอัยการได้
ก าหนดให้ลู้บังคับบัทชาประเมินลู้ใต้บังคับบัทชาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนขั้นเงินเดือน
รวมทั้ งการพัฒนาและ เพิ่ มพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ท าให้ลูกจ้างประจ าต้องการสร้างลลงานให้
เป็นที่ประจักษ์แก่ลู้บังคับบัทชา โดยพยายามปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ได้ลลงานที่ดีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและได้รับ
การยกย่องในการปฏิบัติงานต่อไป ไม่สอดคล้องกับ
ลลการวิจัยของจีระศักดิ์  หมั่นจิต [7] ได้วิจัยเรื่อง
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในศาลจังหวัดมหาสารคาม ลลการวิจัยพบว่า 10 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุตธิรรมใน
ศาลจังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับสูงทุกด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วม
แรงร่วมใจ ด้านการมุ่งลลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี 
ด้านการสางสมความเช่ียวชาทในงานอาชีพและด้าน
จริยธรรม 20 ลู้มาติดต่อกับส านักงานศาลยุติธรรมในศาล
จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามสถานะต าแหน่งและอายุ

งาน มีความคิดเห็นต่อในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน 
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
6.1.1  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
  ส านักงานอัยการสูงสุดควรเสนอวิธีการท างาน
แบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยระดมทรัพยากร ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อร่วมกันน าเสนอวิธีการ
ท างานรูปแบบใหม่ๆ ของส านักงาน เนื่องจากส านักงาน
อัยการแต่ละแห่งอยู่ต่างพื้นที่กัน บริบทในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ลลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิภาพอาจจะมีความ
แตกต่างกัน ส านักงานอัยการสูงสุดจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะหาวิธีการท างานแบบใหม่เพื่องานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
6.1.2  ด้านการบริการที่ดี  
  ส านักงานอัยการสูงสุดควรสนับสนุนบุคลากร ให้
ความส าคัทกับการติดต่อ    ประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพราะการประสานงานที่ดีจะช่วยให้
งานราบรื่ น  คล่องตั วมากยิ่ งขึ้ น  โ ดย เฉพาะกา ร
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานอัยการอย่างมาก อาทิ สถานีต ารวจภูธร 
หน่ วยงาน ในสั งกั ดส านั กงานศาล  ซึ่ งหากมี การ
ประสานงานที่ไม่ดี จะส่งลลให้การปฏิบัติงานนั้นเกิด
ปัทหาข้อขัดข้อง โดยส านักงานอัยการสูงสุดอาจเริ่มต้น
จากการจัดประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในประเด็นนี้
เพื่อให้บุคลากรได้ เล็ ง เห็นถึงความส าคัทของการ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอก 
6.1.3 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  ส านักงานอัยการสู งสุดควรเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้มีความเ ช่ียวชาทที่มี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการ  ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่
ส าคัทของส านักงานอัยการสูงสุดที่มุ่งเน้นให้บุคลากรเป็น
ลู้รู้รอบ รู้ลึก เป็นแรงลลักดันต่อความส าเร็จขององค์กร 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้
ตอบสนองต่อภารกิจของส านักงาน อาจเป็นลักษณะการ
หมุนเวียนงาน โดยให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยงั
อีกงานหนึ่งเพื่อเรียนงานนั้นตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มี
ความรู้ที่หลากหลายเป็นสหวิทยาการ 
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6.1.4  ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและ
จริยธรรม  
  ส านักงานอัยการสูงสุดควรกระตุ้นและปลูกฝังให้
บุคลากรมีจิตส านึกในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลักของ
ส านักงานอัยการสูงสุดคือ การอ านวยความยุติธรรม การ
รักษาลลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ฉะนั้นบุคลากร
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักกฎหมาย ระเบียบ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
6.1.5  ด้านการท างานเป็นทีม  
  ส านักงานอัยการสูงสุดควรสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้งานโดยให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะเรียนรู้งาน
จากลู้อื่น อาจเริ่มจากการฝึกงานกับลู้เช่ียวชาทเน้นการ
ฝึกปฏิบัติจริงกับลู้เชี่ยวชาทที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ 
เพื่อให้บุคลากรได้เห็นถึงความส าคัทของการเรียนรู้งาน
จากลู้อื่น เนื่องจากลู้ที่มีประสบการณ์และมีความ
เช่ียวชาทในการปฏิบัติงานมากกว่าจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพต่อทีมงาน 
6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาการ เปรียบ เทียบสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุดภาค 1 และบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาคอื่นๆ 
6.2.2  ควรศึ กษาปั จจั ยที่ มี ล ลต่ อสมร รถนะกา ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุด 
6.2.3  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการ
สูงสุด 
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บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอด็ 

Administrative Factors Affecting the Readiness to ASEAN Community 
amongst the Local Government Officials in Phon Thong District,  

Roi Et Province   
 

เพ็ญภักดิ์  บุรีรัตน์1 และ  สุรศักดิ์  ชะมารัมย์2 
 

1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
1Email : puypp1992@gmail.com;  2Email : surasakchamaram@hotmail.com    

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  2) เปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ศึกษาปัจจัยการบริหาร
จัดการที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 221 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ และด้านความรู้ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความ
พร้อมจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด และประสบการณ์ในการท างานไม่มี
ความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 3) ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยด้านค่านิยมร่วม โดย
สามารถท านายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 58.60 (R2 = .586) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) 
ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ หน่วยงานควรจัดให้มีการฝึกอบรม
ด้านภาษาให้กับบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
ในส านักงานเพิ่มขึ้น 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการบริหารจัดการ, ความพร้อม, ประชาคมอาเซียน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the readiness’s level to ASEAN community 
amongst the local government officials in Phon Thong district, Roi Et province, 2) to compare the 
readiness to ASEAN community amongst the local government officials in Phon Thong district, Roi Et 
province, 3) to study administrative factors affecting the readiness to ASEAN community amongst the local 
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government officials in Phon Thong district, Roi Et province, and 4) to recommend for improvement of the 
readiness to ASEAN community amongst the local government officials in Phon Thong district, Roi Et 
province. The samples were 221 officials. The research instruments used were questionnaires. Statistical 
tools employed were frequency, percentage, mean, standard deviation, independent-samples t-test, One-
Way ANOVA, stepwise multiple regression and content analysis to analyze qualitative data. The main 
research findings revealed that; 1) The overall result of readiness to ASEAN community was in a high level, 
the attitude was ranked the highest, followed by the skills, and the knowledge was in the lowest rank. 2) 
The readiness to ASEAN community classified by sex, education, position, division, and working experience 
were not difference, and age was significantly difference at the .05 level. 3) Two administrative factors 
consisted of the skills and the share values affected the readiness to ASEAN community which could 
totally explain the dependent variables at 58.60 (R2 = .586) with .05 level of statistical significance. And 4) 
the recommendations for improvement of the readiness to ASEAN community mainly included; the 
organization should provide language training and technology skills training to local personnel, and 
promote to adopt new technologies using in the offices. 
Keywords : Administrative factors, the Readiness, ASEAN community, Local Government Organization 
 
1. บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) อัน
เป็นผลพวงมาจากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Information and Communication Technologies: 
ICTs) ได้มีส่วนส าคัญท าเกิดการเข้าสู่สังคมแห่งการรวมตัว
กันในระดับภูมิภาคของแต่ละมุมโลกที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกั น เพื่ อสร้ างพลั งอ านาจต่ อรองและเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศทุก 
ด้าน เช่น การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆในทวีปยุโรป 
ก่อตั้งเป็นสหภาพยุโรป (European Union-EU) ในปี พ.ศ. 
2535 ภายใต้สนธิสัญญามาสทริชต์ การรวมกลุ่มของ
ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา ก่อตั้งเป็น สหภาพแอฟริกา 
(African Union: AU) ในปี พ.ศ.2544 ที่เดอร์บัน ประเทศ
แอฟริกาใต้ เช่นเดียวกันกับในปี พ.ศ. 2558 ที่ประเทศไทย
ของเราก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) อันเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่เกิด
จากความสัมพันธ์ในรูปแบบที่แวดวงการวิชาการเรียกกันว่า 
“ความสัมพันธ์แบบภูมิภาคนิยม (Regionalism)” ของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 
Asian Nations) ที่ประกอบด้วย 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย 
(2510) สิงคโปร์ (2510) อินโดนีเซีย (2510) มาเลเซีย 

(2510) ฟิลิปปินส์ (2510) บรูไน (2527) เวียดนาม (2538) 
ลาว (2540)  พม่า (2540)  และกัมพูชา (2542) โดยมุ่งหวัง
ผลความเจริญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และความมั่นคงในอาเซียน ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนคนไทยเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน  
 นอกจากประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนคนไทยเราแล้ว ประชาคมอาเซียนยัง
ท าให้หน่วยงานท้ังในระดับภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
ต่างได้รับผลกระทบกันโดยถ้วนหน้าไปด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งหน่วยงานในระดับท้องถิ่นของรัฐที่ เรียกว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อันประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด การ
รวมเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากประชาชนจะมีความความต้องการที่หลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา สาธารณูปโภค ฯลฯ 
ท าให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะให้เป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นดังกล่าวให้ได้อย่างกลมกลืนมากที่สุด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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 อย่างไรก็ดี เรื่องการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ถูกน ามาบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของทิศ
ทางการพัฒนาระบบราชการไทยในปัจจุบัน ซึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.
2561) ได้บรรจุประเด็นนี้ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: 
การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนนั้นได้มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของ
ระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกัน
ในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุก
ของสังคมร่วมกัน ซึ่งมีกลยุทธ์รองรับที่ส าคัญโดยเฉพาะใน
กลยุทธ์ 7.1.3 ที่ว่าส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐเตรียมความพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการ
พัฒนาข้าราชการอย่างมีระบบ เน้นความส าคัญของความ
ร่ วมมื อในการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลเพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถของข้าราชการและส่วนราชการให้มีความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มี คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  (ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) [1] 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าแนวทางดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งทั้งในระดับ
ส่วนกลาง ภูมิภาค หรือแม้แต่ส่วนท้องถิ่นเองในการที่จะ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติต่อประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ ์
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพร้อมและเปรียบเทียบ
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ดว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับใด และความ
พร้อมดังกล่าวมีความแตกต่างกันหรือไม่ มีปัจจัยการ
บริหารจัดการใดบ้างที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงศึกษา
ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
ในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นท่ีใกล้เคียง
หรือพ้ืนท่ีอื่นๆ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
2.3  เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
2.4  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็นเทศบาลต าบล จ านวน 6 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9 แห่ง รวม 15 แห่ง 
จ านวนบุคลากรรวม 497 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 221 
คน ค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 
1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ
เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
และตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทาง
เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด ทั้งนี้ 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด จ านวน 60 ข้อ 
เท่ากับ .96   
 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด าเนินการโดย
ขอหนั ง สื อ อนุญ าต ให้ เ ก็ บ ข้ อมู ล จ ากอธิ ก า รบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อน าส่งนายกเทศมนตรี
ต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆในพื้นที่
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมแบบสอบถามให้
เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่างและลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน า
แบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และแปล
ผล และน าเสนอผลในรูปของค่าสถิต ิพร้อมทั้งค าบรรยาย 
ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดน ามาจัดระเบียบข้อมูลแยก
ตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์ในรูปแบบการ
พรรณนาบรรยาย  
3.3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูล
ประเภทแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยท า
การเก็บข้อมูลดังกล่าวจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ 
บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย (1) 
การวิ เคราะห์ด้วยสถิติ เ ชิงพรรณนา โดยใช้การหา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตาม
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ independent-samples t-test, 
F-test (One way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน 
(Stepwise)  
3.4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับความพร้อม
มากที่สุดคือ ด้านเจตคติ รองลงมาคือ ด้านทักษะ ส่วน
ด้านที่มีระดับความพร้อมต่ าสุดคือ ด้านความรู้ โดย
สามารถแยกพิจารณาออกเป็นรายด้านดังน้ี 
4.1.1  ด้านความรู้ ทั้งโดยรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความรู้
ความหมาย และความส าคัญของประชาคมอาเซียนและ
กฎอาเซียน มีความรู้ถึงความส าคัญในความร่วมมือของ
อาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความรู้และเข้าใจระบบ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน รองลงมาได้แก่ มี
ความรู้และเข้าใจในด้านสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีความรู้
และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประเทศสมาชิก
อาเซียน (7 ประการ)  
4.1.2 ด้านทักษะ ทั้งโดยรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและมีวิธีคิดที่ถูกต้อง รองลงมา
ได้แก่  มีการปรับตั วให้ เ ข้ ากับผู้ ร่ วมงานที่มี ค วาม
หลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีความสามารถสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่ม
อาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) 
4.1.3  ด้านเจตคติ ทั้งโดยรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน รองลงมาได้แก่ มี
ความตระหนักในความเป็นอาเซียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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ต่ าสุดได้แก่ มีการสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์น า
พัฒนาประชาคมอาเซียน 
 
4.2  ผลการเปรียบ เทียบความพร้ อมในการ เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด และประสบการณ์การท างานไม่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุมีความแตกต่างกัน จ านวน 2 
ด้าน คือ ด้านความรู้ และด้านเจตคติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 
4.3  ปัจจัยการบริหารจัดการ ได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยด้านค่านิยมร่วม มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .344 (R = .344) 
มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 58.60 (R2 = .586) 
ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยด้านค่านิยมร่วมสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 58.60 มีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 
.505 (SEest = .505) ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ เท่ากับ 1.555 (a = 1.555) การทดสอบ
นัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคูณมีค่า
เท่ากับ 57.076 (F = 57.076) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานตามที่ก าหนดไว้ 
 
4.4  ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดที่ส าคัญได้แก่ หน่วยงานควรจัดให้มีการฝึกอบรม
ด้านภาษาให้กับบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการฝึกทักษะ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในส านักงานเพิ่มขึ้น 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องดังกล่าว มีประเด็นส าคัญที่ควร
น ามาอภิปรายในท่ีนี้ดังน้ี 
 
5.1 ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีระดับความพร้อมมากที่สุดคือ ด้านเจต
คติ รองลงมาคือ ด้านทักษะ ส่วนด้านที่มีระดับความ
พร้อมต่ าสุดคือ ด้านความรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดีทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
เจตคติต่อประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากน้ี บุคลากรก็ได้รับความรู้ความเข้าใจจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันอีก
ด้วย ท าให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มี
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและมีวิธีคิดที่ถูกต้อง 
รวมถึงมีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็น
อาเซียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธีร์วิสิฐ มูลงาม
กูลจ์ และคณะ [2] ที่ท าการวิจัยเรื่องการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า การเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาองค์การสู่ประชาคมอาเซียนของ
องค์การ บริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางในภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
 
5.2 ผลการเปรียบ เทียบความพร้ อมในการ เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด และประสบการณ์ในการท างานไม่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่.05 ซึ่งมีประเด็นน ามาอภิปราย ดังน้ี  
5.2.1  ด้านเพศ พบว่า ทั้งโดยรวมและรายได้ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างเสมอภาคระหว่างบุคลากรที่เป็น
ชายและหญิง อันท าให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และเจต
คติต่อประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี จึงท าให้เพศไม่มีผล
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลียว เถื่อนเภา [3] 
ที่ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา 
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
5.2.2  ด้านอายุ พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะบุคลากรมีความรับรู้ใน
ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน อันส่งผลท าให้มีความ
พร้อมของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกันไป
ด้วย โดยบุคลากรกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีความ
พร้อมด้านความรู้ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากกว่า บุคลากรกลุ่มที่มีอายุ 30 – 40 ปี ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่ากลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีการรับรู้ในเรื่องอาเซียน
มานานมากแล้วก่อนหน้าที่จะรวมกันเป็นประชาคม
อาเซียน ส่วนในด้านเจตคตินั้นบุคลากรกลุ่มอายุ 41-50 
ปี มีความตระหนักในความเป็นอาเซียนมากกว่ากลุ่มที่มี
อายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภชพน 
เช่ือมทอง [4] ที่ท าการวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเตรียมความ
พร้อมในด้านการเป็นนานาชาติแตกต่างกัน 
5.2.3  ด้านระดับการศึกษา พบว่า ทั้งโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะ
บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท าให้สามารถเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน 
และเข้าใจในประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดีในลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน จึงท าให้ระดับการศึกษาไม่มีผลดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรศ ทิวารัศชัย [5] ที่ท าการ
วิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการในช้ัน
เรียนของครูโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกอง
เรือยุทธการสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านวุฒิการศึกษามีความต้องการไม่แตกต่างกัน 
5.2.4  ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด พบว่า 
ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดทุกแห่งต่างก็มีการ
ตระหนักและให้ความส าคัญกับความพร้อมของการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นไปตามกระแสหลักของการ
บริหารราชการไทยที่ทุกหน่วยงานจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับบริบทประชาคมอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความพร้อมของระบบ
ราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดไม่มีผลดังกล่าว  
5.2.5  ด้านสถานะ พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้  น่าจะเป็นเพราะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ผู้บังคับบัญชาลงมาจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาขึ้นในหรือนอก
หน่วยงาน อันส่งผลท าให้บุคลากรไม่ว่าจะมีสถานะใด
ย่อมมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็น
อย่างดี จึงท าให้สถานะไม่มีผลดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจารุวรรณี แพร่สรีสกุล [6] ที่ท าการวิจัยเรื่อง
สภาพและแนวทางการบริการสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
5.2.6  ด้านส านัก/กองที่สังกัด พบว่า ทั้งโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ น่าจะเป็น
เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรใน
ทุกๆหน่วยงาน อันท าให้บุคลากรมีความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี จึงท าให้ส านัก/กองที่
สังกัดไม่มีผลดังกล่าว  
5.2.7  ด้านประสบการณ์ท างาน พบว่า ทั้งโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ น่าจะเป็น
เพราะว่าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
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อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการท างานมากกว่า 6-10 ปี ขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติต่อ
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ท าให้สามารถปรับตัวเพื่อ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม 
จึงท าให้ประสบการณ์ท างานไม่มีผลดังกล่าว  
 
5.3  ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และปัจจั ยด้ านค่ านิยมร่ วม สามารถอภิปรายผล
ตามล าดับที่ของสมการถดถอยดังน้ี 
5.3.1  ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ กรณีที่
พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถกับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ อธิบายได้ว่า 
หน่วยงานมีการพัฒนาหรือฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความ
ช านาญของบุคลากรเป็นประจ า ท าให้บุคลากรมีความ
ตื่นตัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท างาน ท าให้หน่วยงานมี
บุคลากรที่มีความช านาญพิเศษหรือมีขีดความสามารถ
โดดเด่นเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงท าให้ปัจจัยด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนุชิดา พลายอยู่วงษ์ [7] ที่ท าวิจัยเรื่อง
ความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับอากาศ
สายอีสาน-เหนือ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านพัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลต่อความ
พร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับอากาศสายอีสาน-
เหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5.3.2  ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม กรณีที่พบความสัมพันธ์เชิง
บวกระหว่างปัจจัยด้านค่านิยมร่วมกับความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ 
อธิบายได้ว่า เนื่องจากบุคลากรมีความยึดมั่นในหลักความ
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีการน าค่านิยมร่วมไปด าเนินงาน

ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ยึดถือค่านิยมร่วม
ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วม  และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท 
และเพียรอุตสาหะ นอกจากนีอุ้ดมการณ์หรือค่านิยมร่วมใน
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงท าให้
ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกียรติชัย เวษฎาพันธุ์และคณะ [8] ที่ท าวิจัย
เรื่องการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการบริหาร
จัดการของผู้น าชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความ
พร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ผลการวิ จั ยพบว่ า 
ความสามารถด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย ค่านิยม
ร่วม และทักษะบริหารมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหาร
ของผู้น าชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1  ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุก
ระดับของหน่วยงานมีความรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของการก่อตั้ งประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการจัด
กิจกรรมอบรมหรือสัมมนาขึ้นในหรือนอกหน่วยงาน เพื่อ
สร้างความรู้และเข้าใจเรื่องโครงสร้างและกลไกลในการ
ด าเนินงานของอาเซียน พร้อมทั้งทราบบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และหน่วยงาน เพื่อให้สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจและการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น
ภายใต้บริบทของการเป็นประชาคมอาเซียน  
6.1.2  ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและ
ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา อัน
ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก
อย่างน้อย 1 ภาษา โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ด้านภาษาดังกล่าวด้วยการพัฒนารูปแบบหลักสูตรอบรม
ทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านระยะสั้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เช่น หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาลาว หลักสูตรพัฒนา
ทักษะภาษากัมพูชา เป็นต้น    
6.1.3  ผู้ บ ริ ห ารควรสนับสนุ น ให้ บุ คล ากรสร้ า ง
ความรู้สึกจากประสบการณ์น าการพัฒนาประชาคม
อาเซียน และมีความตระหนักในความเป็นอาเซียน ซึ่ง
อาจด า เนินการดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเน้นให้บุคลากรได้รับ
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ประสบการณ์ตรง และมีโอกาสค้นพบด้วยตนเองให้มาก
ที่สุด ยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาตามความสนใจของ
บุคลากรแต่ละคน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกคิด
ด้วยการใช้ค าถามปลายเปิด และยอมรับความคิดเห็นที่
หลากหลายของเพื่อนร่วมงานด้วยกัน 
6.1.4  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
หรือฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อ
เพิ่มพูนความช านาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่ า เสมอต่อเนื่อง  เพื่ อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม โดยอาจเชิญบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความช านาญ
หรือมีขีดความสามารถโดดเด่นมากขึ้น  
6.1.5  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลัก
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน โดยการน าค่านิยมร่วมไป
ด าเนินงานในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเพียรอุตสาหะ รวมตลอดทั้งมี
อุดมการณ์หรือค่านิยมร่วมในการด าเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนได้อย่างเหมาะสม 
 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1  ควรขยายขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาให้มากขึ้น 
หรือครอบคลุมทุกๆพื้นท่ี เพื่อจะท าให้ทราบองค์ความรู้ที่
มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในการศึกษาวิจัย  
6.2.2  ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เพื่อจะได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน และมีความลึก
กว่าข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถาม เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงาน 
6.2.3  การศึกษาวิจัยในเรื่ องการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอีกหลายมิติ 
การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาหลายๆปัจจัยให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และ ได้ รั บความ เห็ นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 

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

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 

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

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



4.2.2 ชื่อผู้เขียน 
พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 

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

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

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

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

รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
 

 

 
รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

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

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

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

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

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

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

บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

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

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

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

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

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

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

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



 

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ                                                                                  
[5] วันทนา  เนาว์วัน, “ปัญหาและความต้องการมีส่วน

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

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

6.4 วิทยานิพนธ ์
[7] รัตนา ทองเนื้อแปด, “การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า , ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2556. 

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

“Apparatus and Process for CO2 Separation 
and Removal Using an Absorptive Solution 
Containing Calcium”, Korean Patent, 
KR1005957920000. 
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