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ความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The occupational development needs of the elderly in the
Tambon SamBanDit Uthai District
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า ที และค่า เอฟ โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญที่ .05 ผลการศึกษาพบว่า : 1) ข้อมูลสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับคู่สมรส มีรายได้
จากเงินสนับสนุนของรัฐบาล มีความรู้/ความถนัด ในอาชีพด้านเกษตรกรรม และในอนาคตต้องการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลช่วยในเรื่องสนับสนุนงบประมาณ ใน อบต. เป็น
ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านเบี้ยยังชีพ 2) ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) การทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาอาชีพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาอาชีพ, ผู้สูงอายุ

Abstract
This research focused on the professional development needs of the elderly in SamBandit sub-district of Uthai district Ayutthaya province. The questionnaires were administered to 235
respondents. The data were analyzed using frequency, percentages, mean, and standard
deviation, t-test, One Way ANOVA, to determine significance level of .05. The findings of the
research include the followings: 1) The current condition of the elderly showed most of The elderly
in Sam-Bandit sub-district currently live with a spouse, have the government grants, and have
knowledge aptitude agricultural occupation. They was needed want to pursue a future career in
agriculture, and they need government help in the general financial support. Sub-district
Administrative Organization (SAO) currently supports the quality of life of the elderly and provides
them with living allowances. 2) The level of needs of occupational development of the elderly was
reported at the minimum level. 3) The comparison of the differences between the mean of
personal factors, and the mean of level of occupational development needs of the elderly in SamBandit and posttest was at 0.05.
Keywords: Need, occupational, Development , the elderly
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1. บทนา
ประเทศไทยมีอ ัต ราการเกิด ที ่ล ดต่ าลงอย่า ง
รวดเร็ว และต่อ เนื ่อ งจ านวนประชากร ณ วัน ที ่ 1
กันยายน 2553 จานวน 65.4 ล้านคน เป็น ประชากร
หญิง 33.3 ล้า นคน (ร้อ ยละ 59.90) และเป็น
ประชากรชาย 32.1 ล้า นคน (ร้อ ยละ 49.10) ซึ่งมา
เป็นลาดับ 4 ของประเทศในเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้
รองจากประเทศอิน โดนีเ ซีย 240 ล้า นคน ฟิลิป ปิน ส์
92 ล้านคนและเวียดนาม 88 ล้า นคน ตามลาดับ [1]
ซึ่ง กาลัง เผชิญ กับ ปัญ หาประชากรกับ หลายประเทศ
สัด ส่ว นของประชากรสูง อายุข องไทยเพิ่ม ขึ้น อย่า ง
ต่อ เนื ่อ งและรวดเร็ว สัง คมไทยก าลัง จะเป็น สัง คม
ผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 14.5 ล้านคน ในอีก
14 ปีข้า งหน้า โครงสร้า งประชากรของประเทศไทย
มีแ นวโน้ม เข้า สู ่ส ัง คมสูง อายุเ ช่น เดีย วกับ ประเทศ
ต่า งๆทั่ว โลกประชากรผู ้ส ูง อายุไ ทยเพิ ่ม ในอัต ราที่
สูง ขึ้น เรื่อ ยๆ ที่ผ่า นมาผู้สูง อายุไ ทยเพิ่ม จากร้อ ยละ
5.0 ในปี พ.ศ.2493 เป็น ร้อ ยละ 10.1 ในปี พ.ศ.
2543 ซึ่ง เป็น การเพิ่ม ขึ้น ถึง 2 เท่า และปี พ.ศ.2558
จะมีสัด ส่ว นผู้สูงอายุร้อ ยละ15.6 ปีพ .ศ.2568 มีร้อ ย
ละ 21.5 และ ปีพ.ศ.2576 มีร้อยละ 25 ประกอบกั บ
การที่สาธารณสุขพัฒนาก้าวหน้าไปมาส่งผลให้ผู้ค นมี
อายุเ ฉลี่ย ยืน ยาวขึ้น 8.8 ปี โดยผู้ชายมีอ ายุเ ฉลี่ย ที่
71.8 ปี และผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยที่ 80.6 ปี รวมถึงอัตรา
การพึ ่ง พิง ของผู ้ส ูง อายุจ ะเพิ ่ม ขึ ้น เมื ่อ เทีย บกับ
ประชากรวัย แรงงานใน 27 ปี นับ จาก พ.ศ.2551
ผู้สูงอายุ 1คนจะมีคนวัยแรงงานดูแลเพีย ง 2 คน และ
ลดลงเรื่อ ยๆ ในอนาคต ส่ง ผลให้ไ ทยก้า วสู่ก ารเป็น
“สังคมผู้สูงอายุ ” เต็มตัว ในหลายประเทศที่กาลังก้าว
สู ่ส ัง คมผู ้ส ูง อายุ ได้ว างนโยบายส าคัญ เพื ่อ ดูแ ล
ผู ้ส ูง อายุใ นด้า นสวัส ดิก ารผู ้ส ูง อายุ การแพทย์ ยา
รักษาโรค การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ บ้ านพักผู้สูงอายุ
ที่ไ ม่มีค นดูแ ล นอกจากนี้ ยัง ส่ง เสริม การให้บ ริก าร
ด้านการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิต
ได้อ ย่า งมีคุณ ภาพ ใช้เ วลาว่า งให้เ กิด ประโยชน์ อัน มี
ส่วนช่วยลดโรคสมองเสื่อมและภาวะโรคซึมเศร้ า
การก้า วสู ่สัง คมสูง วัย เป็น ปรากฏการณ์ที่ชัด เจน
ของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลจะพบว่า
ขนาดหรือ จ านวนของประชากรรวมและประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.2503 จนถึงปัจจุบันและมี

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

แนวโน้ม จะเพิ ่ม ขึ ้น ต่อ ไปในอนาคตโดยจ านวน
ประชากรรวมเพิ่ม จากประมาณ 26.2 ล้า นคนในปี
พ.ศ.2523 เป็น 66.5 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น
70 ล้านคนในปี พ.ศ.2573 ขณะที่จานวนประชากร
สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่ม
จาก 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2503 เป็นประมาณ 7.4
ล้านคนในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มถึง 17.7 ล้าน
คนในปี พ.ศ.2573 เมื่อ พิจ ารณาถึงการทางานของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2554 พบว่า จากจานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 8.32 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่ทางาน
3.24 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.9 ของจานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด โดยที่ผู้สูงอายุ เหล่า นี้ส่ว นใหญ่
ทางานในภาคเกษตรกรรมถึง 2.06 ล้านคน หรือคิด
เป็น ร้อ ยละ 63.6 รองลงมาเป็น ทางานในภาคการ
บริการและการค้า 0.87 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ
26.8 และทางานในภาคการผลิต 0.31 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9.6 และผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทางาน 5.08
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.1 [2]
จากประเด็น ปัญ หาดังกล่า ว ผู้วิจัย จึงสนใจศึก ษา
“ความต้องการการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบล
สามบัณ ฑิต อ าเภออุ ทัย จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา”
เนื่ อ งจากปั ญ หาผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ใ ช่ ปั ญ หาส่ ว นตั ว ส่ ว น
ครอบครัว ที่จะแก้กันเองได้ลาพังอีกต่อไป หากแต่ต้อง
อาศั ย “คนนอก” ทั้ ง ในชุ ม ชน และไกลออกไป
ระดับประเทศมาช่วยกันพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการทางานให้กับผู้สูงอายุที่ยังสามารถประกอบ
อาชีพได้ และจะได้เป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกนามาใช้ เพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพิงบุตรหลานหรือ
ภาครั ฐ มากนั ก รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า งงาน อาชี พ และ
รายได้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มของ
ปั ญ หาในอนาคตจะได้ มี ห ลั ก ประกั น ด้ า นการเงิ น ที่
เพี ย งพอกั บ การรั ก ษาสุ ข ภาพ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่อ ศึก ษาสภาพปัจ จุบัน ของผู ้สูง อายุใ นต าบล
สามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาอาชี พ ของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ใ นตาบลสามบั ณฑิต อาเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3.1 ได้รับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.2 ได้รับข้อมูลระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของ
ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอาชีพ
ของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตต่อไป
3.3 ได้รับข้อมูลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ระดั บความ
ต้ องการพั ฒนาอาชี พของผู้ สู งอายุ ในต าบลสามบั ณฑิ ต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อได้ทราบถึง
ความต้องการพัฒนาอาชีพ ของแต่ละบุคคล

4. หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ มี
อาทิ เช่ น พัฒนาชุมชน อบต.สามบั ณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5.ขอบเขตการศึกษา
5.1 ด้ านพื้นที่ ผู้วิ จัยทาการศึ กษาในพื้ นที่ ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.2 ด้านประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ
พื้ น ที่ ต า บ ล ส า ม บั ณ ฑิ ต อ า เ ภ อ อุ ทั ย จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 574 คน [3]

3

5.3 ด้านตัวแปร
5.3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ สู งอายุ และข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสภาพปั จจุ บั นของ
ผู้ สู งอายุ ใ นต าบลสามบั ณฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
5.3.2 ตั วแปรตาม ประกอบด้ วย ระดั บความต้ องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.4 ด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการทาวิจัย ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 รวม
ระยะเวลา 1 ปี

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 การศึกษาข้อมูล
6.1.1 ศึกษาข้อมูลที่มีผู้รวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ และ
เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องอาทิข้อมูลจานวนผู้สูงอายุ
ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.1.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการ
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะเก็บจากผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.1.3 จัดประชุม/เสวนากลุ่ม เพื่อศึกษาสภาพบริบทของ
ผู้ สู ง อายุ และท าแบบสอบถามความต้ อ งการพั ฒ นา
อาชีพของผู้สูงอายุ เพื่อนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
ผู้ สู ง อายุ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาต่อไป
6.2 เครื่องมือสาหรับการวิจัย
สาหรับการสร้างเครื่องมือ เป็นการสร้างเครื่องมือ
การวัดแบบการประเมินค่า (Rating Scales) [4]
ตอนที่ 1 ข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ เป็น
แบบสอบถามแบบนามมาตรา (Nominal Scales)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ
เป็นแบบสอบถามแบบนามมาตรา (Nominal Scales)
ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล ความต้ อ งการพั ฒ นาอาชี พ ของ
ผู้ สู ง อายุ เป็ น แบบสอบถามแบบอั ต ราส่ ว น (Interval
Scales)
ตอนที่ 4 คาถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ
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6.3 การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นการกระตุ้ นให้เกิ ดความรู้ สึก กระบวนการคิด และ
ความเข้ าใจ เห็ นความส าคั ญของการพั ฒนาอาชี พของ
ผู้ สู ง อายุ ในต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ สู งอายุ จ านวน 235 คน โดย
คานวณหากลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน [5]
(Taro Yamane, 1973 : 125) [6]

7. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน ใช้ค่าที และค่าเอฟ ดังนี้ [7]
7.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ กับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
7.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของระดับความ
ต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
7.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) เพื่ อใช้อธิ บายค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสาม
บัณฑิต
7.4 การทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ย t-test,One-Way
ANOVA) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ

8. สรุปผลการวิจัย
8.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ในตาบลสามบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 135 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี จานวน 106 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.1 มีสถานภาพสมรส จานวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.2 มีระดับการศึกษาคือประถมศึกษา จานวน
199 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 84.7 และไม่ ได้ ประกอบอาชี พ
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จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-5 คน จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 2,000 บาท จานวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.2
8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ พบว่า
ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตส่วนใหญ่ปัจจุบันอาศัยอยู่
กั บ คู่ ส มรส จ านวน 145 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.7 มี
รายได้ปัจจุบันจากเงินสนับสนุนของรัฐบาล จานวน 109
คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 มีความรู้/ความถนัด ในอาชีพ
ด้า นเกษตรกรรม จานวน 190 คน คิด เป็น ร้อ ยละ
80.9 ในอนาคตต้ อ งการประกอบอาชี พ เกี่ ยวกั บด้ า น
เกษตรกรรม จ านวน 177 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.3
ต้ องการให้ หน่ วยงานของรั ฐบาลช่ วยในเรื่ องสนั บสนุ น
งบประมาณ จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 อบต. เป็น
ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จานวน 193 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.1 ปัจจุบันรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านเบี้ย
ยังชีพ จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7
8.3 ระดั บ ความต้ อ งการพั ฒนาอาชี พ ของผู้ สู ง อายุ
พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุใน
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้ า นภาพรวม มี ค่ า เฉลี ่ ย โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
ที่ สุ ด ( X =1.74 และ S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าส่วนใหญ่มี ระดับความต้องการอยู่ ในระดับ
น้อยที่ สุ ด ยกเว้ นอาชี พด้ านเกษตรกรรม มี ระดั บความ
ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
8.4 การทดสอบเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความต้องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต พบว่า
8.4.1 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีเพศต่างกัน มี
ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้าน
อุ ต สาหกรรม อาชี พ ด้ า นคหกรรม และอาชี พ ด้ า น
ศิลปกรรม
8.4.2 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีอายุต่างกันมีระดับ
ความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุแตกต่างกัน ใน
ด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านพาณิชยกรรมและ
บริการ อาชีพด้านคหกรรม และอาชีพด้านศิลปกรรม
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8.4.3 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีสถานภาพต่างกัน
มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพ ด้าน
อุตสาหกรรม อาชีพด้านคหกรรม อาชีพด้านหัตถกรรม
และอาชีพด้านศิลปกรรม
8.4.4 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีระดับการศึกษา
มีระดั บความต้ องการพั ฒนาอาชี พโดยรวมและรายด้ าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ
อาชีพด้านคหกรรม และอาชีพด้านหัตถกรรม
8.4.5 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีอาชีพต่างกัน มี
ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุแตกต่างกัน
ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านอุตสาหกรรม
อาชีพด้านคหกรรม อาชีพด้านหัตถกรรม และอาชีพด้าน
ศิลปกรรม
8.4.6 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพแตกต่างกัน
ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม
ด้านพาณิชยกรรมและบริการ ด้านหัตถกรรม และ
ด้านศิลปกรรม
8.4.7 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพแตกต่างกัน ใน
ด้าน อาชีพ ด้า นเกษตรกรรม อาชี พด้า นอุ ตสาหกรรม
อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ อาชีพด้านคหกรรม
อาชีพด้านหัตถกรรม และอาชีพด้านศิลปกรรม

9.อภิปรายผล
9.1 ด้านเกษตรกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านเกษตรกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 2.96 และ S.D. = 1.11) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเพราะผู้สูงอายุมีความรู้ความชานาญใน
การประกอบอาชีพอื่นปานกลางนอกเหนือจากอาชีพทา
นาข้ าว ปลู ก พื ชผั ก สวนครั ว และการเพาะเห็ ด ต่ า ง ๆ
เพราะเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ ดังนั้น
ผู้สูงอายุจึงต้องการทาอาชีพนี้เพื่อหารายได้ปานกลาง
9.2 ด้านอุตสาหกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชี พ ของผู้ สู งอายุ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ ย
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โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.49 และ S.D. = 0.77)
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพราะผู้สูงอายุอยู่ในวัยไม่เหมาะกับ
การประกอบอาชี พด้ านอุ ตสาหกรรม เช่ น การเย็ บผ้ า
ส าเร็ จรู ป การท ากระเป๋ า รวมถึ งการท าเฟอร์ นิ เ จอร์
เพราะสายตาไม่ค่อยดีและไม่เอื้ออานวย
9.3 ด้านพาณิชยกรรมและบริการ พบว่า ระดับความ
ต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพาณิชยก
รรมและบริการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
( X = 1.45 และ S.D. = 0.83) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่า
ผู้สูงอายุเห็นว่าอาชีพการบริก ารนวดเพื่อสุขภาพ การ
เป็ น ผู้ นาเที่ ยว และการท าที่ พัก ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ไม่
เหมาะกับสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ และมีความต้องการ
พัฒนาอาชีพในด้านนี้น้อย
9.4 ด้านคหกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านคหกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ( X = 1.64 และ S.D. = 0.81) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้สูงอายุมีความรู้น้อย และเคยมีประสบการณ์
ในอาชีพทางด้านคหกรรมน้ อย ไม่ว่ าจะเป็ นการท าพวง
หรีด การขายดอกไม้ต่าง รวมถึงการขายอาหารแปรรูป
เพราะอาชีพดั งกล่า วต้องใช้ความสามารถและความรู้
เฉพาะด้าน และในมีผลต่อสุขภาพด้วยวัยที่ไม่เอื้ออานวย
จึงต้องการพัฒนาอาชีพนี้น้อย
9.5 ด้านหัตถกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชี พ ของผู้ สู งอายุ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย
จั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธยา ด้ านหั ต ถกรรม มี ค่ าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.39 และ S.D. =
0.56) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพทางด้านหัตถกรรม เช่น
การทอผ้า การตั ดเย็บเสื้อผ้าการทาเครื่องประดับรวมถึง
การทาเครื่องนุ่งห่ มเพราะอาชีพ นี้ต ้อ งใช้ส ายตา และ
สุขภาพของผู้สูงอายุ ไม่เอื้ออานวยต่ออาชีพนี้ จึงมีความ
ต้องการอาชีพด้านนี้น้อย
9.6 ด้านศิลปกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพ ของผู้สูง อายุใ น ตาบลสามบัณ ฑิต อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศิลปกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.51 และ S.D. = 0.64) ทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจากมีความชานาญในงานทางด้านศิลปกรรม
น้อย และมีความรู้ในด้านการเขียนแบบ การวาดรูปรวมถึง
การแกะสลัก น้อย จึง สนใจอาชีพ นี้เ ป็น อาชีพเสริม ใน
ยามชราน้อย

10. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านอาชีพการ
ปลูกพืชผักสวนครัว และอาชี พเลี้ยงปลาเพิ่มเติม รวมถึ ง
การพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุในชุมชน

11. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในตาบล สามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อต่อยอดจากวิจัยเดิม
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ทัศนคติ ที่มีต่อการจัดทาบัญชีครัวเรื อน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2556 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้นาชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้า
ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม วิเคราะห์และประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จ รูปทางสถิติ เพื่อ การวิ จัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่ า หัว หน้า ครัวเรือน มีความรู้ในเรื่อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง มีทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ มากที่สุด และมี ทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน ในเรื่องความรู้ที่ได้จากการจัดทาบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการออมเงิน ของ
ท่านในอนาคตได้ มากที่สุด หัวหน้าครัวเรือนมีทาบัญชีและไม่จัดทาบัญชีในสัดส่วนเท่าๆ กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อย
ละ 48 สาเหตุหลักในการจัดทาบัญชีเพื่อต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการให้ครอบครัวมีฐานะ
ดี ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดทา เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดทาบัญชี เสียเวลาในการจัดทา เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ไม่
จาเป็น มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.0 กลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชนที่
เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทาบัญชีครัวเรือนในระดั บที่สูง ร้อยละ 88.66 ทัศนคติ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต มากที่สุด ทัศนคติ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน ประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนจะ
ช่วยให้วางแผนการออมของตนเองและครอบครัวได้ ถ้าครอบครัวในชุมชนได้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน จะทาให้
ครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น และอยากให้ ชุม ชนได้มีก ารส่งเสริม ให้ป ระชาชนได้ร ับ การฝึก อบรมการจัด ทาบัญ ชี
ครัวเรือน การจัดทาบัญชีครัวเรือนพบว่า 4 ใน 5 ได้จัดทาบัญชีครัวเรือน โดยมีการจดรายการรับ-จ่าย แบบง่ายๆ จาก
ความรู้ที่ได้อ่านจากหนังสือ สิ่งพิมพ์และจากโฆษณา ส่วนใหญ่เคยรับการฝึกอบรม เนื่องจากความได้เปรียบในการเป็น
ผู้นาชุมชน ทาให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมก่อนชาวบ้านทั่วไป
คาสาคัญ : บัญชีครัวเรือน,เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
This research aims to study the knowledge, attitude toward household accounting
philosophy of sufficiency economy and to study the problems, suggestions of household
accounting. The samples of this research are chief of villages and householders. Tools of this
research are structure interview and questionnaires, all data were used Statistics Package for the
Social Sciences program for analysis. The results of the study revealed that the knowledge of
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householders is in the middle level, they also have attitude about philosophy of sufficiency
economy to modify the problem of the economy. Household accounting is used for planning
about the saving. There are 49 percentages of householders who use household accounting and
48 percentages that did not use household accounting. The reasons of doing the household
accounting are finding the revenue and expenditure in order to in develop the wealthy of the
family. The reasons of not doing the household accounting are less understanding of the
household accounting, less time and useless. Moreover, there are 82 percentages of
householders who interesting in training about household accounting. The sample of chief of
villages have knowledge about philosophy of sufficiency economy is high level of 88.66
percentages as most of the chief of villages realized that philosophy of sufficiency economy is very
useful in diary life. Most of chief of villages revealed that if people in the village use household
accounting will help all families in term of manage the family saving. There are 4 of 5 chief of
villages know the way of household accounting by reading books, publications, advertising and Nonformal Education organization who have trained for them before as a leader of the community.
Keywords : household accounts, sufficient economy

1. บทนา
บัญชี เหมือนเป็น“ยาขม”สาหรับคนไทยแม้กระทั่ง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ยังร้อน ๆ หนาว ๆ เมื่อต้องลง
เรียนวิชา “บัญชี” การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีได้ทา
กันมานานแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 พันปี การบัญชีแพร่หลาย
ในยุโรปสมัยกลางของประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
การบัญชีเริ่มมีตั้งแต่สมัยอยุธยาในช่วงปี พ.ศ.2193–2231
ตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บัญชีที่ถูกจัดทา
ขึ้ นเป็ นบั ญชี แรก คื อบั ญชี เงิ นสด และได้ ถื อปฏิ บั ติ มา
จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในปัจ จุบัน นี้ปัญ หาภาวะเศรษฐกิจ การเมือ งเข้า
มารุม ล้อ มการด ารงชีว ิต ให้อ ยู ่ร อดภายใต้ส ัง คม
เศรษฐกิจ ในขณะนี้ แนวทางหนึ่ งที่ ประชาชนไทยควร
ยึ ดถื อคื อแนวปรั ชญา “เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ”ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นถึงความสาคัญ
ของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน
พอมี พอใช้ ค านึง ถึง หลัก เหตุผ ลและการประมาณ
ตนเอง ประกอบกับการที่ภาครัฐบาลมีแนวโน้ มให้
ประชาชนมีความรู้ทางด้านบัญชี เพื่อนาความรู้ด้านบัญชี
มาพัฒนาตนเองในระดับภาคครัว เรื อน และภาคชุมชน
และยั ง สามารถบั ญ ชี ม าวางแผนการใช้ จ่ า ยหรื อ การ
คาดการณ์ในอนาคตได้หาก
คนเราวางแผนการรั บ การจ่ า ยเงิ น ของตนเองได้
เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนมี

เหตุมีผล เป็นคนรู้ จักพอประมาณ เป็ นคนรักตนเอง รั ก
ครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็นได้
ว่าการทาบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจ่ายก็คือวิถีแห่ง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา 3 ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตที่
ถูกต้องเหมาะสมพอดีสอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่
มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่ [1]

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ศึก ษาความรู้แ ละทัศ นคติที่ มีต่ อหลัก ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทาบัญชีครัวเรือน
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 5,099 คน
แยกเป็นชาย 2,570 คน หญิง 2,529 คน [2]
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3.1.2 กลุ่ม ตัวอย่า ง กาหนดขนาดกลุ่ มตั วอย่า ง แบ่ ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
3.1.2.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ต าบลสาม
บัณฑิตมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน
3.1.2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น หั ว หน้ า ครั ว เรื อ น ได้
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตร Yamane [3] ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 10 ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (simple
random sampling) โดยการจับฉลากเลือก 5 หมู่บ้านเพื่อ
ใช้ในการเก็บข้อมูลและใช้การสุ่มแบบบังเอิญในการเลือก
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งและ
แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว รายจ่ายเฉลี่ยของครอบครัว
และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดความรู้และ
ทัศนคติต่อการจัดทาบัญชีครัวเรือนฯ โดยแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบทดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทาบัญชีครัวเรือน
จานวน 15 ข้อ โดยคาถามแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก สรุปผล
คะแนนการวัดความรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือระดับต่า ระดับ
ปานกลาง ระดับสูง [4]
ส่ ว นที่ 2 ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ญ ชี
ครั ว เรื อ นลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้
กาหนดน้าหนั กคะแนนคือ ระดับมากที่สุ ด ระดับมาก
ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุ /ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีครัวเรือน ลักษณะคาถาม
เป็นแบบปลายเปิดและเติมข้อความ
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3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
โดยน าแบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความชัดเจนของเนื้อหา
3.3.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ผู้วิจัย นาเครื่อ งมือ ที่ป รับ ปรุง แล้ว ไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามา
หาค่า ความเชื่ อมั่น ของเครื่ องมื อวิเ คราะห์ห าค่า ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร สัมประสิทธ์แอลฟา
(Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบราส [5] ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.56
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 จัดประชุมชี้แจง ถึง ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้กับทีมเพื่อเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.2 เก็ บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสัม ภาษณ์ เข้ า
สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านและนาแบบสอบถาม
ลงชุ ม ชนทั้ ง 5 หมู่ บ้ า น จ านวน 100 ชุ ด และได้ รั บ
แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวม
จากแบบสอบถาม มาทาการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยค่าสถิติ ดังนี้
3.5.1 ค่า ความถี่แ ละค่ า ร้อ ยละ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้–รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน และข้อมูลเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
3.5.2 ค่า ร้อยละ คะแนนที่ได้จ ากการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวัดระดับ
และการจัดทาบัญชีครัวเรือน
3.5.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับ
ทัศนคติเกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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4. ผลการวิจัย
4.1 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
36–45 ปี มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา
ประกอบอาชี พรั บจ้ าง รายได้ เฉลี่ ยต่ อครั วเรื อน/เดื อน
5,000-10,000 บาท รายจ่ ายเฉลี่ ยต่ อครั วเรื อน/เดื อน
5,000-10,000 บาท
4.2 หัว หน้ า ครั วเรือ นร้อ ยละ 74.0 ไม่ เคยเข้ ารั บการ
ฝึกอบรมการทาบัญชีครัวเรือน
4.3 ระดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นและความรู้
เกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของหั ว หน้ า
ครัวเรือนร้อยละ 55.0 เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาร้อยละ 41 เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับสูง
และมีเพียงร้อยละ 4.0 ที่มีความรู้ต่ากว่าเกณฑ์
4.4 ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 4.08 ในเรื่ อ งการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ในเรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะนาหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับ 3.05 ในเรื่องเกี่ยวกับคิดว่าตัวท่านเองได้นา
ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ๆ
ในชุมชนของท่านเพียงใด
4.5 ทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
พบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.72 ในเรื่องความรู้ที่ได้
จากการจัดทาบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการออม
เงินของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพีย งใด รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ในเรื่องเมื่อครอบครัวของท่านได้มี
การจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ ครอบครั วของท่ านจะมี เ งิ น ออ
มมากขึ้น ส่วนทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.68
คิดว่าขั้นตอนในการจัดทาบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยาก
4.6 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ทาบัญชีและไม่จัดทาบัญชี
ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อยละ 48

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

โดยสาเหตุห ลั กในการจั ด ทาบั ญชี เ พื่ อ ต้ องการทราบ
รายรั บ -รายจ่ า ยของครอบครั ว เพื่ อ ต้ อ งการให้
ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น และต้องการเดินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ตามลาดับ ส่วนสาเหตุที่
ไม่จัดทาบัญชี เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีก ารจัดทา
บัญชี เสียเวลาในการจัด ทา เห็นว่าไม่มีประโยชน์ / ไม่
จาเป็น ตามลาดับ
4.7 หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่ มี ค วามสนใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
82.0

5. สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
5.1 ผู้นาชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 46–55 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพเสริมคือเกษตรกร จากการสัมภาษณ์ใน
เรื่องการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนจาก
หน่วยงานต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สรุปให้ผู้วิจัยฟังว่า
“ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกั บ
บัญชี ครั วเรือน เพราะความที่ เป็ นผู้ น าชุ มชน ท าให้ มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมก่อนชาวบ้านทั่วไปเนื่องจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาต้องการให้ผู้นาชุมชน มีความรู้
ก่ อ นชาวบ้ า นธรรมดา” ส่ ว นสาเหตุ ที่ เ คยเข้ า รั บ การ
ฝึกอบรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ให้สัมภาษณ์อีกว่า “ต้องการ
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเอาไปใช้ในครัวเรือนของตนเองและ
เพื่อมีความรู้ติดตัวในการแนะนาให้กับชาวบ้านในชุมชน
ของตนเอง”
5.2 จากการใช้ แ บบทดสอบวั ด ความรู้ เ กี่ ย วกั บ บั ญ ชี
ครั วเรื อนของ ผู้ นาชุ มชนที่ เป็ นผู้ ใหญ่ บ้ าน สรุ ปได้ ว่ ามี
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นและความรู้ เ กี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจพอเพียงและในระดับที่สูง โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่
ร้อยละ 88.66 %
5.3 จากการใช้ แ บบวั ด ทั ศ นคติ ผู้ น าชุ ม ชนที่ เ ป็ น
ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ส่ วนใหญ่ เห็ นว่ าเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมี ประโยชน์ ต่ อการ
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ดารงชีวิต มากเป็นลาดับที่ 1 คิดว่าคนไทยทุกคนควรนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิ จปัจจุบั น เป็นล าดั บที่ 2 และคิ ดว่ าการดาเนิ น
ชีวิ ตตามหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงมี ส่ วนช่ วยแก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจของประเทศได้ เป็นลาดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 5.00, 4.80 และ 4.40 ตามลาดับ
5.4 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้นาชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์
ว่า ถ้าประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้สามารถวางแผนการออม
ของตนเองและครอบครัวได้ ถ้าแต่ละครอบครัวในชุมชนได้
มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะมีเงินออม
มากขึ้น และอยากให้ชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นโดยให้
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในเรื่ องการอบรมการจั ดท าบั ญชี
ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้ใน
เรื่ อ งการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั วเรื อนตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง
5.5 สาเหตุและข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ของผู้ ใ หญ่ บ้ า นทั้ ง 5 หมู่ บ้ า น พบว่ า จ านวน 4 ใน 5
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น โดยมี ก ารจด
รายการรั บ -จ่ า ย แบบง่ า ยๆ จากความรู้ ที่ ไ ด้ อ่ า นจาก
หนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พ์ และจากโฆษณา บางคนได้ จ าก
ลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่ามาสอนในการทาบัญชี
บางคนได้ความรู้มาจากหน่วยงาน กศน.ที่เข้ามาอบรมให้
ประชาชนในชุ ม ชน โดยเหตุ ผ ลที่ ท าบั ญ ชี ส่ ว นใหญ่
ต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบ
แล้วหรือเห็นตัวเลขรายจ่ายก็จะทาให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จาเป็ น ลงได้ ส่ วนกลุ่ม ตั วอย่ าง 1 ใน 5 ที่ พ บว่ า ไม่ ท า
บัญชีครัวเรือน เหตุผลเนื่องจากไม่มีเวลาการจัดทา

6. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนและอยากพัฒนาชุมชน ด้านใดบ้าง
ปัญหาในเรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือนคือประชาชน
ส่ ว นใหญ่ ข าดความรู้ ค วามเข้ า ใจและไม่ ไ ด้ นึ ก ถึ ง
ประโยชน์ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างแท้จริงเมื่อผู้
พูดถึงบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจที่จะให้ ข้อมูล บาง
คนแสดงอาการเบื่อหน่ายเมื่อพูดถึงบัญชีครัวเรือน
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ข้อเสนอแนะ ในเรื่ องการจัดทาบั ญชี ครั วเรื อนโดย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการให้ความรู้ในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการ
จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ที่ถูกต้อง
รวมทั้งช่วยสร้างกลยุทธ์ที่จะนาพาประชาชนในชุมชนให้
หั น มาสนใจและให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งส่วนของตนเองและ
ครอบครัวให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือน และ
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

7. อภิปรายผล
การวัดระดับความรู้ของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.0
ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทาบัญชีครัวเรือนใน
ระดับที่สูง โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 88.66 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย การรับรู ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่ไดมา
จากกลุมเกษตรกร ตาบลหนองยาว อาเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี 2549 และการวัดระดับการรับรู ในการจัดทา
บัญชีครัวเรือน อยูในระดับการรับรูปานกลาง
ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
หัวหน้าครัวเรือน มีทัศนคติในเรื่องการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมี ส่วนช่ว ยแก้ไ ขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ มากที่สุด รองลงมา มีทัศนคติใน
เรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนใหญ่เห็น
ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต มากเป็น
ลาดั บที่ 1 คิ ดว่ าคนไทยทุ กคนควรน าหลักเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงมาใช้ ในการด ารงชี วิ ตภายใต้ สภาวะเศรษฐกิ จ
ปัจจุบัน เป็นลาดับที่ 2
ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น กลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน มีทัศนคติในเรื่องความรู้
ที่ได้จากการจัดทาบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการ
ออมเงิ น ของท่า นในอนาคตได้ มากน้อ ยเพี ย งใด มาก
ที่สุด รองลงมาคือเรื่องเมื่อครอบครัวของท่านได้มีการ
จัดทาบั ญชีครั วเรือน ครอบครัวของท่า นจะมีเ งินออม
มาก ส่ ว นทั ศ นคติ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ น าชุ ม ชนที่ เ ป็ น
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ผู้ ใ หญ่ บ้ า นส่ ว นใหญ่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ว่ า ถ้ า ประชาชนใน
ชุ ม ชนมี ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมการจั ด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือนจะช่วยให้สามารถวางแผนการออมของตนเอง
และครอบครัวได้ เป็นลาดับที่ 1 ถ้าแต่ละครอบครัวใน
ชุมชนได้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะมี
เงินออมมากขึ้น เป็นลาดับที่ 2 และอยากให้ชุมชนได้มี
การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ การฝึกอบรมการจัดทา
บัญชีครัวเรือนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ
อบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในเรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลาดับ ที่ 3 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยการบูรณาการบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิ
ปัญญาทางบัญชีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :
กรณีศึกษาชุมชนบ้านกลาง ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2556 ว่าด้านแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านหลักการพอประมาณด้าน
หลักการมีเหตุผล ด้านแนวคิดภูมิคุ้นกันและด้านแนวคิด
ความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง
สาเหตุการจัดทาบัญชีครัวเรือนของกลุ่มประชากร
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ทาบัญชีและไม่จัดทาบัญชีใน
สัดส่วนเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 49 และร้อยละ 48 โดย
สาเหตุหลักในการจัดทาบัญชีเนื่องจาก ต้องการทราบ
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการให้ครอบครัว
มีฐานะดีขึ้น และเพื่อการยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง ตามลาดับ ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดทา
บั ญ ชี เนื่ อ งจาก ไม่ เ ข้ า ใจรู ป แบบ/วิ ธี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี
เสียเวลาในการจัดทา เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ ไม่จาเป็น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การรับรู้และปัจจัยที่มี ผลต่อ
การตั ด สิ น ใจจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นของประชาชนใน
อาเภอพระนครศรี อ ยุธ ยา จั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา
2551 ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยจัดทาบัญชีครัวเรือนแต่
ปัจ จุบั น ไม่ ไ ด้ท าโดยมีค วามคิด เห็น ว่ าเสี ยเวลาในการ
จัดทาและจากรายงานการวิจัย “การจัดการความรู้ทาง
บัญ ชี ต ามแนวคิ ดเศรษฐกิ จ พอเพีย ง” 2552 พบว่ า
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ บันทึกบัญชีครัวเรือน เพราะขาด
ความเข้าใจในการทาบัญชีครัวเรือน [6]
ส่วนสาเหตุในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของผู้นาชุมชน
ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจานวน 4 ใน 5 ได้จัดทาบัญชีครัวเรือน
โดยมีการจดรายการรับ-จ่าย แบบง่ายๆ จากความรู้ที่ได้
อ่านจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ และจากโฆษณา บางคนได้จาก

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

ลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่ามาสอนในการทาบัญชี บาง
คนได้ ความรู้ มาจากหน่ วยงาน กศน.ที่ เข้ ามาอบรมให้
ประชาชนในชุมชน โดยเหตุผลที่ทาบัญชีส่วนใหญ่ต้องการ
ทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบแล้วหรือ
เห็นตัวเลขรายจ่ายก็จะทาให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลงได้
กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 5 ที่พบว่าไม่ทาบัญชีครัวเรือน เหตุผล
เนื่องจากไม่มีเวลาการจัดทา
หัว หน้า ครัว เรือ นส่ว นใหญ่มีค วามสนใจเข้า ร่ว ม
โครงการเกี่ย วกับ การจัด ทาบัญ ชีค รัว เรือ น คิด เป็น
ร้อยละ 82

8.ข้อเสนอแนะการวิจัย
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
ตาบล สถาบันการศึกษา ควรเข้าไปจัดทาแผนการอบรม
และสร้างอาสาสมัครในชุมชนเพื่อให้คาแนะนา ติดตาม
และคอยดูแลควบคุม และการส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ถึงความสาคัญของการทาบัญชีครัวเรือน
8.1.2 ผู้นาชุมชน ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความ
สนใจ และเสริมสร้างองค์ความรู้ ในเรื่ องบัญชี ครัว เรือ น
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนใน
ชุมชน
8.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
8.2.1 องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายในการเพิ่มพูน
ความรู้ เกี่ ยวกั บการจั ดท าบั ญชี ครั วเรื อน โดยการจั ด
ฝึ ก อบรมและฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อให้ ป ระชาชนและหั ว หน้ า
ครั วเรื อน ได้ บันทึ ก รายรั บ-รายจ่ ายของครั วเรื อนและ
สามารถวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวของตนเองได้
8.2.2 ประชาชนคนไทย ควรทาความเข้าใจอย่างจริงจัง
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ตามหลั ก แนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง เนื่ องจากประชาชนไม่ เข้ า ใจอย่ า ง
แท้จริง และไม่ได้นามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
เพื่อให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
มั่นคงและยั่งยืนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มองเห็ น ถึ งความส าคั ญ ของการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ
ตัวเอง

ARU Research Journal, Vol.1, No.1, October 2014

8.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
8.3.1 ควรมีการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบทางการบัญชี
ครัวเรือนให้เหมาะกับความต้องการและความสนใจของ
ประชาชน
8.3.2 ควรมี ก ารท าวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐ ผู้นาชุมชนและประชาชน ในการพัฒนา
ระบบบั ญ ชี ค รั วเรื อน เพื่ อการพั ฒนาคุ ณ ภาพคนและ
สังคมไทยแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
8.3.3 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษา
ความรู้เกี่ยวกั บบั ญชี ครั วเรื อนและความรู้ เกี่ ยวกับ หลั ก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง รวมถึ งปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจจัดท าบัญชีครั วเรื อน ของประชาชน ต าบลสาม
บั ณฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา เท่ านั้ น
สาหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมในระดับจังหวัดให้
กว้างขึ้นหรือขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ
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เตรียมความพร้อมของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน แต่มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารและความสามารถในการทางานด้วยระบบเครือข่าย social network อยู่ในระดับมาก 2)
คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ก่อน-หลัง การอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การเตรียมความพร้อม, ประชาคมอาเซียน, นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

Abstract
The purpose of this research was to study the preparation to enter an ASEAN Community
of Students of Faculty of Management Science of Ayutthaya Rajabhat University. Data were
collected by using 2 sets of questionnaires: preparation data and knowledge toward ASEAN
Community of students. The sample groups are 240 students who studied in semester 1/2556. Data
were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. Level of statistical signicance
used in the analysis is 0.05. Major findings were 1. The preparation to enter into an ASEAN
Community of Students was at a medium level but a good level in solving problems of information
technology and communication and work with social network. 2. There is statistically significant
difference regarding knowledge toward ASEAN Community of students between pretest and
posttest at the 0.05.
Keywords: preparation, ASEAN Community, Students of Faculty of Management Science
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1. บทนา
ในปี 2558 ประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุ น เงิ น ทุ น และแรงงานมี ฝี มื อ อย่ า งเสรี หาก
เปรี ยบเที ยบในแง่ ของตลาด ก็ คื อ จากตลาดเดิ มของ
ประเทศไทยที่มีประชากรรวม 65 ล้านคน ก็จะกลายเป็น
ตลาดระดับอาเซียน ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 600 ล้าน
คน ต้องการเตรี ยมความพร้อมของการศึกษาไทยโดยมี
จุดมุ่งหมาย [1] ดังนี้ 1.การสร้างประชาคมอาเซียนด้วย
การศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มี การ
เตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทย
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งคนไทยให้ เป็ น คนของ
ประชาคมอาเซี ย น พั ฒ นาสมรรถนะให้ พ ร้ อ มจะอยู่
ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การศึ ก ษา โดยให้มี ก ารร่ วมมื อ กั น ใน 3 ด้ านคื อ ด้ า น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา
2.ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วย การศึกษา ด้วยการ
สร้ า งความเข้ า ใจในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เพื่ อ นบ้ า นในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน ความแตกต่ างทางด้ านชาติพั นธุ์ หลั ก
สิ ทธิ มนุ ษยชน การส่ งเสริ มการเ รี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษาด้าน
ภาษาอั งกฤษเข้ า ไปในทุ ก ระดั บ ชั้ น การศึ กษา เพื่ อให้
นั ก เรี ย นไทยสามารถสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
รั บ อาสาสมั ค รเข้ า มาสอนภาษาต่ า งประเทศ รวมถึ ง
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความ
เข้าใจกันของประเทศในประชาคม
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะ เทคโนโลยี และวิทยาการ
สมั ย ใหม่ ไ ด้ มี บ ทบาทในการกระตุ้ น การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ดังนั้น การเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมที่จะนาเทคโนโลยีและวิทยาการดังกล่าว ไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และมี จ านวนมากพอที่ จ ะรองรั บ
เทคโนโลยีและวิทยาการดังกล่าว เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น จะเห็ น ได้ จ ากการให้ โ อกาสเรี ย นกั บ
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ประชากรในประเทศมากขึ้ น คณะวิ ทยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นับเป็นคณะที่มี
นั กศึ ก ษามากที่ สุ ดในมหาวิ ท ยาลั ยฯ นั กศึ กษาที่ คณะ
วิทยาการจัดการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน มีอยู่ 3
ลั กษณะคื อ นั กศึ กษาภาคปกติ นั กศึ กษาภาค กศ.บป.
และนั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ( MBA) สาขา
บริหารธุรกิจ ประกอบกับ ได้ทาสัญญาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กั บ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for
Nationalities) ในการแลกเปลี่ ย นนั กศึ ก ษา สาขาการ
ท่องเที่ยว โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยชน
ชาติ ก วางสี ไ ด้ ส่ ง นั ก ศึ ก ษามาเรี ย นในคณะวิ ท ยาการ
จัดการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสาขาวิชา
การตลาด ดั งนั้ น คณะวิ ท ยาการจั ด การจึ งมี ภ ารกิ จ ที่
จะต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอนในอั ต ราส่ ว นสู ง และมี
แนวโน้มอัตราส่วนภาระรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน
ในอัตราส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นคณะที่
ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งกว้ า งขวาง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น กลุ่ ม
สาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในปริมาณที่
มากกว่ากลุ่มวิชาอื่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษา การเตรี ย มความพร้ อ ม เรื่ อ ง
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิท ยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อม
เรื่ อ งประชาคมอาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ก่อ น
และหลัง การอบรมเรื่องประชาคมอาเซียน

3. ประโยชน์ของการวิจัย
3.1 ทาให้ทราบสภาพที่เป็นจริงในเรื่องประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

3.2 ท าให้ ทราบการเตรี ยมความพร้ อมเรื่ องประชาคม
อาเซียน ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระพระนครศรีอยุธยา ก่อนและหลัง การอบรม

6. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้
ดาเนินการดังนี้

3.3 ทาให้ทราบพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเรื่อง
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระพระนครศรีอยุธยา ก่อนและ
หลัง การอบรม

6.1 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาการเตรียมความ
พร้อมเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุธยา
ดาเนินการด้วยการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม และทา
การทดสอบก่ อนการอบรมแล้ วน ามาวิ เคราะห์ ด้ วยสถิ ติ
พื้นฐาน

3.4 เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริม
ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อนักศึกษา
4. หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มี
อาทิ เ ช่ น ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
5. ขอบเขตการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการ
วิจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
5.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
5.2.1 ตัวแปรต้น คือปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมการ
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
5.2.2 ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมของนักศึกษา
5.3 ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
(นักศึกษาไทย) ที่กาลังศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 4 ภาคเรียน
ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 642 คน
5.4 ขอบเขตด้านพื้นที่/สถานที่
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา

6.2 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการ
เตรี ยมความพร้ อมเรื่ องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนของ
นั กศึ กษาคณะวิ ทยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ก่อนและหลัง การอบรมเรื่องประชาคม
อาเซียนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม และนามาเปรียบเทียบ
คะแนนพร้อมวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน
6.3 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (นักศึกษาไทย) ที่กาลังศึกษาตั้งแต่
ชั้นปีที่ 2 – 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 642 คน
6.4 กลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน
ตัวอย่างของนักศึกษาเท่ากับ 240 คนโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ตามสาขาวิชากาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
สูตรของ Yamane [2] จากจานวนประชากรทั้งสิ้น 642
คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 240 คน จากการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified random sampling) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
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ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา จาแนกตามสาขาวิชา
นักศึกษา

สาขาวิชา

ปริญญาตรี การจัดการ
4 ปี การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์
การตลาด
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
โลจิสติกส์
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
2-4 ปี ธุรกิจ
การจัดการ
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์
การบัญชี
รวม

จานวน จานวน
ประชากร ตัวอย่าง
63
24
77
29
57
62
146

21
23
54

28

10

44

16

58
52

22
20

38
8

14
3

9
642

4
240

6.5 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา
6.6ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
6.6.1 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา การทดสอบความรู้หลังการอบรม
- ตัวแปรการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การเตรียม
ความพร้ อ มด้ า นความรู้ ด้ า นภาษา ด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.6.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการ
เตรียมความพร้ อม กิจกรรมการอบรมเพื่อเตรี ยมความ
พร้อม
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- ตัวแปรด้านนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับคะแนน
เฉลี่ย รายได้ของครอบครัว การทางานพิเศษ
- กิจกรรมการรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

7. วิธีดาเนินการวิจัย
7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว นั ก ศึ ก ษา โดยจะเป็ น แบบก าหนด
คาตอบให้ (Check List) และเติมคาในช่องว่างจานวน
15 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึกษาการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา โดยจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบทดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จานวน 10 ข้อ
7.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย
ขั้ น ตอนการสร้ า งและการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการดังนี้
7.2.1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษา เป็ น
แบบสอบถามที่ ผู้วิจั ย พัฒ นาขึ้น เอง โดยมีขั้ นตอนการ
สร้างดังนี้
7.2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
ของกลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ ระดับคะแนนเฉลี่ย รายได้
ของครอบครัว
7.2.1.2 วิ เคราะห์ เนื้ อหาของตั วแปรที่ต้ องการศึ กษา
เอกสารตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรข้อมูลทั่วไป
ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย รายได้ ข อง
ครอบครัว
7.2.2 แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
7.2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
7.2.2.2 กาหนดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา โดยในการสร้างแบบสอบถามครั้งนี้
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามของ นพดล สุตันติวนิชย์กุล [3]
ซึ่งใช้ กับ สถานศึก ษาอาชีว ศึ กษา และนฤมล สุม รรคา
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(2555) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคาถาม
ทั้งหมด 20 ข้อ
7.2.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบเชิงเนื้อหาความถูกต้องในพฤติกรรมที่ต้องการ
วัด ก่อนนาไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมายปรากฏว่า มีค่า IOC
(Index of Objective Congruence) ที่ 0.67 ถึง 1.00
โดยใช้สูตร IOC ของสมนึก ภัททิยธนี [4] คัดเลือกข้อที่
สอดคล้องและผ่านเกณฑ์ ได้ จานวน 15 ข้อ
7.2.4 นาแบบวัดและแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try
Out) กั บกลุ่ มที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่ าง เพื่ อตรวจสอบความ
ชั ด เจนของภาษาที่ ใ ช้ แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ ทางสถิ ติ
ค านวณหาค่ า อ านาจจ าแนกโดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับข้อคาถามรวม ค่า CITC (Corrected
Item-Total Correlation) มากกว่า 0.2 ในทุกข้อคาถามและ
หาค่ าความเชื่ อมั่ นของแบบวั ด (Reliability) ตามสู ตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของ Cronbach ปรากฏว่า
ได้ผลดังนี้ แบบสอบถามความคิดเห็นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น 0.853
7.2.5 นาแบบสอบถามที่ หาค่าความเชื่ อมั่ นแล้วไปเก็ บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยให้ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถามและ
เก็บ รวบรวมแบบสอบถามให้แก่ ผู้วิ จัย จัด อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ทา
แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม

8. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ข้อมูล เมื่อผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว
ขั้นตอนต่อมาคือ การนาแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความถูกต้องและนาลงรหัส เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีค่าสถิติที่ใช้และ
การดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
8.1 การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาโดย
นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
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8.2 ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation: S.D.) จากแบบสอบถามในส่วน
ที่เป็นความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ระดับของความพร้อม
8.3 สรุปจากคะแนนแบบทดสอบก่อน – หลัง การอบรม
และนามาเปรียบเทียบ โดยใช้ค่าสถิติ t-test

9. ผลการวิจัย
9.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนประชากรทั้ ง สิ้ น 642 คน ได้ ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง 240 คน จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) พบว่า เป็นเพศชายจานวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.3 และเป็นเพศหญิงจานวน 172 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.7 นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 18 – 22 ปี คือจานวน 121 คนหรือคิด
เป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 18 ปี จานวน
61 คนหรื อ ร้ อ ยละ 25.4 และอายุ ม ากกว่ า 22 ปี มี
จานวน 58 คนหรือร้อยละ 24.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ภาคเรียนที่ 2/2555 เฉลี่ย 2.58 โดยส่วนใหญ่ครอบครัว
มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท จานวน 102 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 42.5 รองลงมาคื อมี ร ายได้อ ยู่ร ะหว่ า ง
15,001 ถึง 20,000 บาท จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ
35.8 รองลงมาคื อ มี ร ายได้ ม ากกว่ า 30,000 บาท
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 คน และมีรายได้อยู่
ระหว่าง 20,001 ถึง 30,000 บาท มีจานวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.9 การทางานพิเศษในระหว่างเรียน พบว่า
โดยส่วนใหญ่นั กศึกษาไม่ทางานในระหว่างเรียน จานวน
246 คน คิดเป็นร้อยละ 88.81 และทางานในระหว่างเรียน
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.19
9.2 ระดับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
9.2.1 ด้านความรู้ ผลการวิเคราะห์ การเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้ ของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า
ระดับความพร้อมด้านความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 2.83, S.D. =1.076) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านความรู้ที่มีระดับความพร้อมมาก คือ มีความรู้
เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน ( X = 3.82, S.D.
=1.029) ร อ งล ง ม า คื อ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
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วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน ( X =
2.75, S.D. =0.957)
9.2.2 ด้านภาษา ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมด้าน
ภาษาของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า ความพร้อมด้าน
ภาษามีระดับความพร้อมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 2.86, S.D. =1.242) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ด้านภาษาที่มี ระดับความพร้อมสูง คือ ความสามารถใน
การสรุปสาระสาคัญในการอ่านภาษาอังกฤษ ( X = 3.32,
S.D. =1.224) รองลงมา คือ ความสามารถในการใช้
ภาษาในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร ( X = 2.94,
S.D. =1.352) และระดับความพร้อมด้านภาษาต่าที่สุด
คือ ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย
ตนเอง ( X = 2.55, S.D. =1.167)
9.2.3 ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลการ
วิเคราะห์ระดับความพร้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า ระดับความระดับ
ความพร้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.77, S.D. =1.127) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มี
ระดับความพร้อมมากคือ รู้ระบบการเงินของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ( X = 3.57, S.D. =1.020 รองลงมา คือรู้และ
เข้ าใจระบบเศรษฐกิ จของกลุ่ มประเทศอาเซี ยน ( X =
3.27, S.D. =1.061) และระดับความพร้อมด้านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมต่าที่สุด คือ รู้เกี่ยวกับกฏหมาย
ระหว่างประเทศ ( X = 2.25, S.D. =1.190)
9.2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา จาก
การศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความระดั บ ความพร้ อ มด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 3.32, S.D. =1.153) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับความพร้อมมาก
คื อ การแก้ ปั ญหาเกี่ ยวกั บระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เบื้องต้น
( X = 3.99, S.D. =1.043) รองลงมา คือ รู้ความรู้ในการ
สื่อสารด้วยระบบเครือข่าย social network ( X = 3.90,
S.D. =1.137) และระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่ า ที่ สุ ด คื อ ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 2.22, S.D. =1.245)
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9.3 การวิเคราะห์การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนการ
อบรมและหลังการอบรม
การทดสอบความรู้ เกี่ ยวกั บประชาคมอาเซี ยนของ
นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า ก่ อ นการอบรมมี ร ะดั บ
คะแนนเฉลี่ย 3.08 ( X = 3.08, S.D. =1.176) เมื่อเข้า
รับการอบรม ระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.28 ( X =
7.28, S.D. =1.647) เมื่อทดสอบเปรียบเทียบคะแนน
การทดสอบความรู้โดยใช้สถิติ t-test ก่อนการอบรม
และหลังการอบรมพบว่าเมื่อเข้ารับการอบรม หลังการ
อบรมการทดสอบความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนดีขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<.05)

10. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถสรุปประเด็นสาคัญเพื่อนา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ได้ดังนี้
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ชี้ว่าสังคมไทยใน
อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่กระทบต่อวิถี
ชีวิตที่เคยดาเนินมาในอดีต นักศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องเรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมการ ประเด็นที่
นักศึกษารุ่นใหม่ควรต้องเตรียมตนเอง เพื่อทาให้มีความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต ในด้านความรู้ ด้าน
ภาษา ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม และด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ระดับความพร้อมในด้านความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียนอยู่ในระดับ
มาก มี ความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ของการก่อตั้ ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง รู้ความหมาย
และความสาคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้และเข้าใจเรื่องโครงสร้าง
และกลไกการด าเนิ นงานของอาเซี ยน อยู่ ในระดั บปาน
กลาง และมีความรู้ความเข้าใจในด้านปัญหาและอุปสรรค
ที่สาคัญของอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
หลักสู ตรการเรียนการสอนนั้ นยังมิได้ เน้นในเรื่ องการให้
ความรู้ แ ละความส าคั ญ ของประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ กงเติม [5] ที่พบว่า ความ
พร้ อ มของการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง
ในด้ านภาษา นั กศึ กษามี ความพร้ อมในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ในระดับปานกลางในทุกข้อ เริ่มจาก
มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ภาษาของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
ความสามารถในการใช้ภาษาในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในการ
สื่อสาร ความสามารถในการสรุปสาระส าคัญในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดาวรรณ
แก้วผาบ [6] ที่ทาการศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ของนักศึ กษา สาขาวิ ชาชี พ
บั ญชี มหาวิ ทยาลั ยกรุ งเทพ พบว่ า มี ความพร้ อมด้ าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พบว่ามีระดับ
ความพร้อมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพร้อม
ในเรื่อง รู้ระบบการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน อยู่ใน
ระดับมาก รู้และเข้าใจระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับ
ความพร้อมน้อย ในเรื่องรู้และเข้าใจระบอบการเมืองการ
ปกครองของประเทศกลุ่มอาเซียน รู้เกี่ยวกับศาสนา
ต่ า งๆของประเทศในกลุ ่ม อาเซีย น และรู ้เ กี ่ย วกับ
กฏหมายระหว่างประเทศ สอดคล้องกับ พระครูปลัดวี
ระนนท์ วีระนนฺโท [7] ที่ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนา
สานักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 พบว่า ระดับความรู้
ของบุ ค ลากรส านั กปฏิ บั ติ ธ รรมเรื่ อ ง ความรู้ เ กี่ ยวกั บ
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ พบว่า ระดับความพร้ อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีระดับความพร้ อมมากคือ การแก้ ปัญหาเกี่ ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้ องต้น ความรู้ในการสื่อสารด้วย
ระบบเครือข่าย social network ความสามารถในการ
ทางานด้วยระบบเครือข่าย social network ส่วนความ
พร้อมในเรื่อง ความสามารถในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทั่ ว ไปอยู่ ร ะดั บ ปานกลาง และระดั บ ความพร้ อ มด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล สุมรรคา [8]
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทาง
บัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา
สถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี ที่พบว่า มีความพร้อม
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อยู่ในระดับในด้าน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้ อ งต้ น ความรู้ ใ นการสื่ อ สารด้ ว ยระบบ
เครือข่าย social network ความสามารถในการทางานด้วย
ระบบเครือข่าย social network อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบันมีการใช้สมาร์ทโฟน กันอย่างกว้างขวางทาให้มีการ
ติดต่อสื่อสารกันทาง social network เกือบตลอดเวลา
ในการทดสอบความรู้เ กี่ย วกับ ประชาคมอาเซีย น
โ ด ย ร วม ในทุก ด้า น ขอ งนัก ศึก ษา กลุ ่ม ตัว อย่า ง
สอดคล้องกับระดับความพร้อมของนักศึกษา คือ พบว่า
ก่อ นการอบรมมีค วามรู ้เ รื่อ งประชาคมอาเซีย น ใน
ระดับ คะแนนเฉลี ่ย 3.08 เมื ่อ เข้า รับ การอบรม
นัก ศึก ษามีค วามตื ่น ตัว สนใจซัก ถามในระหว่า งการ
อบรม เมื่อทาการทดสอบหลังการอบรมพบว่า ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.28 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบ
คะแนนการทดสอบความรู้โดยใช้สถิติ t-test ก่อนการ
อบรมและหลัง การอบรมพบว่า เมื่อ เข้า รับ การอบรม
หลัง การอบรมการทดสอบความรู ้ข องนัก ศึก ษา
เกี ่ย วกับ ประชาคมอาเซีย นดีขึ ้น กว่า ก่อ นการอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)

11. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า ระดับความพร้อมของ
นักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในทุกด้าน ดังนั้น
จึ ง ควรมี ก ารสอดแทรกการให้ ค วามรู้ โ ดยรวมเรื่ อ ง
ประชาคมอาเซียนในรายวิชาที่เปิดสอน และเพื่อเพิ่มความ
เข้ ม แข็ ง แก่ นั ก ศึ ก ษา ควรมี ก ารให้ ค วามรู้ ใ นด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และภาษาสากล
ที่ ใ ช้ คื อ ภาษาอั ง กฤษ ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ น า
ผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ ไ ปใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอน อันเป็นผลให้นักศึกษาได้
ประสบผลสาเร็จในการศึกษาต่อไป

12. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
12.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
ประชาคมอาเซียนของนักศึ กษาสาขาวิชาการบัญชี ซึ่ ง
เป็น 1 ใน 7 วิชาชีพในการเคลื่อนย้ายการให้บริการเสรี ผู้
ที่มีทักษะผ่านข้อตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศมี
โอกาสในการไปให้บริการด้านวิชาชีพบัญชียังต่างประเทศ
ได้ ซึ่งผู้ที่มีความพร้อมมากย่อมได้เปรียบ เป็นต้น
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12.2 ควรมี การศึ กษาการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม เพื่ อ
กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้
12.3 ควรมีการวิจัยในทานองเดียวกันนี้กับประชากรที่
เป็ น นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ต่ า งๆเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
ทั้งนี้เพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ต่อไปในอนาคต
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาปัญหาในการดาเนินโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
332 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ มีอาคาร สถานที่ ที่เหมาะสม ในการดาเนินโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ ได้แก่ มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการดาเนินงานตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลการดาเนินงาน ได้แก่ การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุเดินทางมา
รับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก งบประมาณที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คาสาคัญ : การประเมินผลโครงการ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Abstract
The objectives of this research were to 1) evaluate Financial Aid Welfare for the elderly
Project of Pra Kaew Sub-district Administrative Organization, Pachee district, Phranakhon Si
Ayutthaya province, and 2) study the problems of the implementation of Financial Aid Welfare for
the elderly Project of Pra Kaew Sub-district Administrative Organization, Pachee district, Phranakhon
Si Ayutthaya province. The target population of this study is the elderly with right to receive the
Financial Aid Welfare of Pra Kaew Sub-district Administrative Organization, Pachee district,
Phranakhon Si Ayutthaya province amount 332 people. Research instrument was a questionnaire.
The statistical tools used for analyzing data in this study were Frequency, Percentages, mean and
Standard Deviation. The findings revealed that : 1) Evaluation Financial Aid Welfare for elderly
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Project of Pra Kaew Sub-district Administrative Organization, Pachee district, Phranakhon Si
Ayutthaya province, the overall has high level performance result. Considering each aspect found
that the context or environment, preliminary factors, process and performance results were at a
highest level. 2) The problems of the project found that elderly to travel for to get to the Financial
Aid inconvenient, budget as elderly received were not enough to living and officer did not give
advice clearly about the information of the project.
Keywords : Project Evaluation, Financial Aids for Elderly

1. บทนา
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการ
ของการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่ น โดยก าหนดภารกิ จ การถ่ า ยโอนให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ไว้ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ า นโครงสร้ า ง
พื้ น ฐาน ด้ า นงานส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นการจั ด
ระเบียบชุมชนหรือสังคม ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการ
บริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การสงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น
ภารกิจหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จั ด บริ ห ารสาธารณะเพื่ อ ประชาชน ซึ่ ง ก าหนดไว้
พระราชบัญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อานาจให้ แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (10) ก าหนดให้เทศบาล เมื องพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมไว้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
และตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ดังกล่าวเช่นเดียวกัน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
กรมประชาสงเคราะห์ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ 3 มี น าคม พ.ศ. 2535
ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น โดยก าหนดอั ตราเบี้ ยยั งชี พแบบขั้ นบั นได
สาหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ
เบี้ยยังชีพ 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี

จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาทต่อเดือน ผู้สู งอายุที่มีอายุ
80-89 ปี จะได้ รั บเบี้ ยยั งชี พ 800 บาทต่ อเดื อน และ
ผู้สู งอายุ ที่ มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้ รั บเบี้ยยังชี พ 1,000
บาทต่อเดือน ซึ่งผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะต้องมี
คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ คื อ 1) มี สั ญ ชาติ ไ ทย 2) อายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 3) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่ที่ยื่นคาขอ 4)
ไม่ เป็ น ผู้ไ ด้ รับ สวัส ดิก ารหรื อสิ ท ธิป ระโยชน์ อื่น ใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดให้เป็นประจา โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ยั งชี พ แบบขั้ น บั น ไดตั้ งแต่
ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็นต้นไป
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแก้ ว อ าเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกลาง ได้ดาเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ า ยโอนมาจากกรมประชาสงเคราะห์ (ปั จ จุ บั น
เปลี่ยนเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์) ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รั บเบี้ยยังชีพ
จานวน 332 คน แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลพระ
แก้ ว จะมี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการ
ดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระดับหนึ่ง
แต่ในข้อเท็จจริงยังคงมีปัญหาในการดาเนินงานด้านการ
จ่ า ยเบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู งอายุ ด้ ว ยปั จ จั ย หลายประการ เช่ น
สภาพพื้นที่ สภาพทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม รายได้
ของท้องถิ่น การอุดหนุนเงินจากรัฐบาล จานวนบุคลากร
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร รวมถึงความตระหนัก
และการให้ความสาคัญ ในเรื่องการดาเนินงานด้านการ
จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้นาท้องถิ่น และปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงาน
ดัง นั ้น ในฐานะผู ้ว ิจ ัย เป็น บุค ลากรขององค์ก าร
บริห ารส่ว นตาบลพระแก้ว และปฏิบัติห น้า ที่ใ นการ
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ดาเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ
จึง มีค วามสนใจที ่จ ะศึก ษาเรื ่อ งก ารประเมิน ผล
โครงการสวัส ดิก ารเบี ้ย ยัง ชีพ ผู ้ส ูง อายุข ององค์ก าร
บริห ารส่ว นต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อนาผลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการสวัส ดิก ารเบี ้ย ยัง ชีพ ผู ้ส ูง อายุข ององค์ก าร
บริห ารส่ว นต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอนที่ 3 ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการ
เบี้ย ยังชี พผู้ สูงอายุ ขององค์การบริ หารส่ว นต าบลพระ
แก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. ผลการวิจัย

2.1 เพื่ อประเมิ นผลโครงการสวั สดิ การเบี้ย ยังชี พ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็ น เพศหญิง มี อายุ
ระหว่ า ง 60-69 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
ประถมศึกษา ไม่ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 3,000 บาท

2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาในการด าเนิ น โครงการ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยังชี พ ผู้ สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
332 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น แบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษาสูงสุ ด อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตรวจสอบ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ความถี่ (Frequency) ,ร้อยละ (Percentage) ,
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

4.2 ข้อ มูล ด้า นการประเมิน ผลโครงการสวัส ดิก าร
เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
พระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม
1.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล
2. องค์การบริหารส่วน
ตาบลพระแก้วให้
ความสาคัญกับนโยบาย
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ

ผลการประเมิน

S .D.
แปล
ความ
4.72 0.50
มาก
ที่สุด
4.54

0.54

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม
3.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข
4.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กาหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน
5.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ
6.จุดมุ่งหมายของ
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ
รวม

ผลการประเมิน
S .D.
แปล
ความ
4.50 0.60
มาก


4.35

0.62

มาก

4.46

0.64

มาก

4.41

0.69

มาก

4.50

0.30

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า การประเมิ นผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริบท
หรือสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวั สดิการเบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ผลการประเมิน

ด้านปัจจัยเบื้องต้น
S .D.
แปล
ความ
1.มีอาคาร สถานที่ ที่
4.64 0.54
มาก
เหมาะสม ในการดาเนิน
ที่สุด
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ
2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่
4.44 0.57
มาก
เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ผสู้ ูงอายุ
3. มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล 4.43 0.62
มาก
และบริการแก่ผสู้ ูงอายุ
อย่างเพียงพอ
4. มีผู้นาชุมชน
4.48 0.68
มาก
ประสานงานตาม
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง
5. มีงบประมาณ
4.37 0.74
มาก
สนับสนุนโครงการที่
เพียงพอ
6. องค์การบริหารส่วน
ตาบลพระแก้วสามารถ
บริหารจัดการ
4.49 0.69
มาก
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมาอย่างเป็น
ธรรม
รวม
4.48 0.40
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่ า การประเมิ น ผลโครงการ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยังชี พ ผู้ สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวั สดิการเบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านกระบวนการ

ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวั สดิการเบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านผลการดาเนินงาน

ผลการประเมิน
S .D.
แปล
ความ
4.54 0.65
มาก
ที่สุด

ผลการประเมิน
ด้านผลการดาเนินงาน
S .D.
แปล
ความ
1.การได้รับเบี้ยยังชีพ
4.68 0.51
มาก
ผู้สูงอายุสามารถ
ที่สุด
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับผูส้ ูงอายุ
2.การได้รับเบี้ยยังชีพทา 4.45 0.60
มาก
ให้ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3.โครงการสวัสดิการ
4.40 0.66
มาก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่าง
4.38 0.71
มาก
ครอบคลุม
4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ได้
5.การได้รับเบี้ยยังชีพ
4.34 0.66
มาก
ผู้สูงอายุทาให้ผสู้ ูงอายุ
รู้สึกว่ามีความมั่นคงใน
ชีวิต
6.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทา 4.45 0.76
มาก
ให้ผู้สูงอายุมีขวัญและ
กาลังใจดีขึ้น
รวม
4.45 0.39
มาก

ด้านกระบวนการ
1.มีการจัดประชุมเพื่อ
ชี้แจงวิธีการดาเนินงาน
ตามโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.มีระบบรับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
3.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโครงการ
สวัสดิการเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
ได้รับรู้
4.มีการประชาสัมพันธ์
กาหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการรับเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละ
เดือน
5.มีการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตรงตาม
กาหนดเวลา
6.มีการแจ้งให้ผสู้ ูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทราบ
เมื่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลพระแก้วโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร
รวม



4.42

0.62

มาก

4.38

0.67

มาก

4.38

0.74

มาก

4.41

0.67

มาก

4.46

0.76

มาก

4.43

0.43

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า การประเมิ น ผลโครงการ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยังชี พ ผู้ สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก



จากตารางที่ 4 พบว่ า การประเมิ น ผลโครงการ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยังชี พ ผู้ สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านผลการดาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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4.3 ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สู งอายุ ข ององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.3.1 ผู้สูงอายุเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก
4.3.2 งบประมาณที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
4.3.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ชัดเจน
4.3.4 ขาดการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน

5. อภิปรายผล
จากการศึกษาการประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชี พผู้ สู งอายุ ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้รูปแบบซิปป์
รายละเอียดดังนี้
5.1 การประเมิ น ผลโครงการสวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้ อ ม โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก ณรงค์มี [4] ที่ศึกษา
การใช้แบบจาลอง CIPP ในการประเมินการรับเบี้ยยังชีพ
ของผู้ สู ง อายุ : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนครนนทบุ รี ผล
การศึ ก ษาพบว่ า การประเมิ น บริ บ ทสภาวะแวดล้ อ ม
พบว่ า โครงการจ่า ยเบี้ย ยังชีพ ผู้สู งอายุเ ป็น นโยบายที่
ก่ อก า เ นิ ด จ า กพร ร ค กา ร เ มื องที่ เ ป็ นรั ฐบ า ล มี
วัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุและใช้
เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
5.2 การประเมิ น ผลโครงการสวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแก้ ว
อ าเภอภาชี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ า นปั จ จั ย
เบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวรรณี ประมาณ [7] ที่ศึกษาการประเมิน
โครงการสวัส ดิก ารเบี ้ย ยัง ชีพ ผู ้ส ูง อายุข ององค์ก าร
บริห ารส่ว นต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จัง หวัด
สมุท รปราการ ผลการวิจัยพบว่า ด้า นปัจ จัยเบื้อ งต้น
ของโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่การปฏิบัติระดับ
มากที่สุด คือ มีส ถานที่ใ ห้ติด ต่อ ราชการตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
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5.3 การประเมิน ผลโครงการสวัส ดิก ารเบี ้ย ยัง ชีพ
ผู ้ส ูง อายุข ององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลพระแก้ว
อ าเภ อ ภ าชี จัง หวัด พระ น ครศรีอ ยุธ ยา ด้า น
กระบวนการ โดยภาพรวมอยู ่ใ นระดับ มาก ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิภา เยาวกูล [1] ที่ศึกษา
การประเมินผลโครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ในเขตอาเภอพรหมพิร าม
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการ
แ ล ะ ขั ้น ต อ น ก า ร ด า เ น ิน ง า น โ ค ร ง ก า ร ก า ร
ประชาสัม พัน ธ์ที ่เ กิด ผลสัม ฤทธิ ์ม ากที ่ส ุด คือ การ
กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีก ารประสานงานกับหน่วยงานอื่นทันตาม
กาหนดเวลา
5.4 การประเมิ น ผลโครงการสวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแก้ ว
อ าเภอภาชี จั ง หวัดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ า นผลการ
ดาเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ สุ ชั ญ ญา มะสิ ท ธิ์ [6] ที่ ศึ ก ษาการ
ประเมิ น ผลโครงการจั ด สรรเบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ สู งอายุ
เทศบาลต าบลบางประกง อ าเภอบางปะกง จั ง หวั ด
ฉะเชิ ง เทรา ผลการวิ จั ย พบว่ า ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของ
ผลผลิต ผู้สูงอายุนาเงินไปใช้จ่ายได้ตรงกับวัตถุประสงค์
คือนาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับปัจจัยสี่
5.5 ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สู งอายุ ข ององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ดังนี้
ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอ
ภาชี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ แ ก่ 1) ผู้ สู ง อายุ
เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก 2) งบประมาณที่
ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ 3) เจ้าหน้าที่ให้
คาแนะนาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ ชัด เจน 4) ขาดการติด ตามประเมิน ผลและ
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของ นลินี โล่ชิงชัยฤทธิ์ [2] ที่ศึกษาการประเมินผลการ
ด าเนิ น งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ :
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลนครเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
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ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า ปัญหา ความเพียงพอของงบประมาณ
การติ ด ตามตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน เหล่ า นี้ เ ป็ น
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ปัญหาความสามารถ
ของบุคลากรในการดาเนินงาน อยู่ในระดับน้อย และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา สามัญเขตกิจ [3] ที่
ศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู งอายุ ของเทศบาล ต าบลหนองปล้ อง พ บ ว่ า
ความสามารถของบุคลากรในการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ความ
ไม่เพียงพอของงบประมาณในการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การติดตามตรวจสอบผล
การดาเนินงาน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สาทิพย์ ภู่ไหมพรหม [5] ศึก ษาการประเมิน ผลการ
ด าเนิน งานด้า นการจ่า ยเบี ้ย ยัง ชีพ ผู ้ส ูง อายุข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินศาลา อาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาใน
การดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งด้าน
ตัวบุคคล เช่น เจ้าหน้า ที่ไ ม่ไ ด้ใ ห้คาแนะนา ตลอดจน
ขาดการติดตามประเมินผลการดาเนินงานจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเชิงลึกไปถึงผู้สูงอายุโดยตรง สอดคล้องกับ สุวรรณี
ประมาณ [7] ศึก ษาการประเมิน โครงการสวัส ดิก าร
เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบาง
บ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุท รปราการ ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ ได้แ ก่ จานวนเงิน เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ
เดือนละ 500 บาท น้อยเกินไป
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรมีการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุตามชุมชน
6.2 รั ฐ บาลควรปรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ตาม
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อการ
ดารงชีพ
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6.3 เจ้า หน้า ที่ ควรให้ค าแนะนาที่ชัด เจนเกี่ย วกั บ
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6.4 ควรมีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผล
การดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
7.1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการสวัสดิการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7.2 การศึกษาจานวนเงินเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมกับ
ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ
7.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาเนินโครงการ
สวั สดิ การเบี้ ยยั งชี พผู้ สู งอายุ ของเทศบาลกั บองค์ การ
บริหารส่วนตาบล
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็น การวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ด้า นคุ ณ ธรรมตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย งส าหรั บเด็ กปฐมวั ย เพื่อ ศึ กษาผลของการใช้ รูป แบบการมีส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จานวน 30 คน และเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 4-5 ปี
จ านวน 30 คน ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นชุ ม ชนบ้ า นคู ค ตพั ฒ นา แขวงมี น บุ รี เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง วิธีดาเนินการวิจัย สร้างและพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แล้วนาไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนหลังการทดลอง (One-Group
Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
แบบ Pair-Samples t- test วิเคราะห์พฤติกรรมด้านคุณธรรมสาหรับเด็กปฐมวัยใช้ One Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า 1)
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การเตรียมการเกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วม การเข้าสู่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การดาเนินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และการประเมินผลการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง 2) คุณภาพของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในระดับมากที่สุด
13 ด้าน และมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในระดับมาก 8 ด้าน 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ เป็น
ประจา ( X = 2.50, S.D. = 0.32) เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านคุณธรรมหลังการเข้าร่วมรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง หลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์การประเมินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนเฉลี่ยความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมสูงกว่าเกณฑ์การประเมินรูปแบบการมีส่ วนร่วมของผู้ปกครองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.55, S.D.= 0.42)
คาสาคัญ : เด็กปฐมวัย, ผู้ปกครอง, การมีส่วนร่วม, คุณธรรม, เศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
The purposes of this research were to develop morality behavior based on Sufficiency
Economic Philosophy towards preschool child education, and to create an instructional model of
parental participation. The samples were 30 parents and 30 children at the age of 4-5 years old studying
in Preschool Child Development Center Kukot Pattana Community, Minburi District, Bangkok. In the
second semester, academic year 2011. The quality of the design and development of the instructional
model of parental participation was assessed and trialed out with a sampling group once a week for
eight weeks Statistic analysis was One-Group Pretest-Posttest Design and implementing method was
used by Pair-Samples t-test. Behavior analysis of child’s morality was used One Sample t-test. The
results of this research indicated that. 1) The design and the instructional model of parental participation
have 4 aspects as follows; the preparation of understanding and knowledge of parental participation,
Parental participation approach, implementation of Parental participation and evaluation of Parental
participation. 2) The quality of parental participation instructional model was as follows : 1) the
model was suitably implemented at the highest level in 13 areas and 8 areas 2) The result of using
of the parental participation instructional model found that preschool child participating in the
study has eight criteria of morality behavior that was overall at regular implemented level ( X = 2.5,
S.D. = 0.32) The average mean score of the preschool children’s morality behavior based on
sufficiency Economic philosophy after the use of the parental model is significantly higher at .01
than that before the use of the model. The parent’s knowledge on parental participation model
for morality behavior based went Sufficiency Economic philosophy after the use of the parent’s
participation model is significantly higher at .01 than that before the use of model. The parent’s
understand on their roles on preschool children’s education is significantly higher at .01 than set
standard. The satisfaction of parent to join this program was overall at highest level ( X = 4.55,
S.D.= 0.42)
Keywords : Preschool children, Parent, Participation, Moral, Economic Sufficiency

1.บทนา
เด็ กช่ วงอายุ 0-6 ปี ถื อเป็ นพื้ นฐานของการพัฒนา
ชี วิ ตที่ มั่ นคงด้ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ จะหล่ อ หลอมความเป็ น
มนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ทั้ งด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สั งคม
จริยธรรม ภาษา และสติปัญญา ซึ่งสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า องค์การยูนิ
เซฟและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ทั่ ว โลกได้ เ น้ น
ความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นพิเศษ แต่ก็ยัง
พบว่า จากสภาพปัญหาในปัจจุบัน ที่น่าวิตก และถือเป็น
วิ ก ฤตของเด็ ก ปฐมวั ย เนื่ อ งจากข้ อ เท็ จ จริ ง จากการ
ประเมินสถานการณ์และการทดสอบพัฒนาการอย่างคัด
กรองในเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) พบว่า โดยภาพรวมเด็ก
ปฐมวั ยมี แนวโน้ ม พั ฒ นาการล่ าช้ า ทั้ งในด้ านร่ างกาย
อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม สติ ปั ญ ญา รวมถึ ง คุ ณ ธรรม

จริยธรรม [5] และกรมวิชาการ [1] มีความตระหนักและ
เห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็น
เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ซึ่งจะเป็นกาลังอันสาคัญที่
จะขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป จึงได้กาหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้
ในข้อที่ 4 ว่าให้เด็กปฐมวัย มีคุณธรรมและจิตใจดีงาม [1]
การปลูกฝังหรือส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งทางโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง
ดังนั้ น ส านั กงานเลขาธิ การ สภาการศึ กษา กระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้มีมาตรการด้านการมี ส่วนร่วม โดยให้
ชุมชน สังคม บ้าน โรงเรียนมีส่วนร่วมในการรับผิด ชอบ
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการ
นโยบายปฏิ รู ป การศึ กษา ทศวรรษที่ ส อง ด้ า นพั ฒ นา
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การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งดี ได้ ก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การศึ ก ษา เพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ ง
สาหรับเด็กและเยาวชน ไว้ว่า พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนและกิจกรรมในเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความ
เป็นพลเมืองและความเป็นประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน
โดยจัดให้เหมาะสมกับระดับชั้นและช่วงวัยของนักเรียน
ที่สถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยในระดับชั้น
อนุ บ าล ควรจั ด เนื้ อ หาและกิ จ กรรมให้ เ หมาะสม
กล่าวคือ ฝึกฝนการเคารพกติกาแบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติอยู่
แล้วในห้องเรียน โดยครูและผู้ปกครองต้องเป็นตัวแบบที่
สะท้อนทัศนคติ วิธีคิด การแสดงออกทางพฤติกรรมและ
การพูดคุยเจรจาเป็นหลัก หรือไม่เน้นการอบรมสั่งสอน
แต่เน้นเรื่องวิถีชีวิตและการถ่ายทอดทางจิตวิญญาณ [2]
การจะส่งเสริมคุณธรรมสาหรับเด็กปฐมวัยได้นั้น ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ปกครอง
นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ที่มีบทบาทในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นเยาวชนของชาติที่มี
คุณภาพ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนั้น ผู้ปกครองและครูต้อง
ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ดั ง ที่ พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ก า ร ศึ กษ า แ ห่ ง ชา ติ ปี
พุทธศักราช 2542 ฉบับปรับปรุง 2546 จึงได้มี การระบุ
ไว้ชัดเจนในหมวด 4 มาตราที่ 24 วรรคที่ 6 ว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้จะต้องมีการประสานความร่วมมือกับ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ [3] การให้ ผู้ปกครองมี ส่วนร่ วมในการจั ด
การศึกษาช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก เข้าใจบทบาทของตนและเห็นความสาคัญในการ
ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมให้ แ ก่ เ ด็ ก ซึ่ งสิ่ งเหล่ า นี้ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่
ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก มี พั ฒ นาการและพื้ น ฐานที่ ดี เ กี่ ย วกั บ
คุณธรรม ดังที่ ลีเปอร์และคนอื่นๆ [4] ได้กล่าวไว้ว่า
บ้านและโรงเรียนนั้นมีหน้าที่สาคัญในการให้การศึกษา
แก่เด็ก และจะไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ถ้าขาดความเข้าใจ การสนับสนุน และการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูที่มี
คุณภาพ จะมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็กในอนาคต
ดั ง นั้ น การพั ฒ นารู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมสาหรับเด็ก
ปฐมวัย จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่โรงเรียนและผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยการมี ส่วนร่วมของ

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

ผู้ ป กครองย่ อ มมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม พั ฒ นาพฤติ ก รรมด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรม ด้ า นคุ ณ ธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย
2.2 เพื่ อสร้ างและพัฒนา รู ปแบบการมี ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย
2.3 เพื่อ ศึก ษา ผลการใช้รู ปแบบการมีส่ วนร่ว มของ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1เด็ ก ปฐมวั ย มี พ ฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงหลังการเข้าร่วมรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
3.2 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง
3.3 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าเกณฑ์การประเมินรูปแบบการ
มีส่วนร่วม

4.ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา แขวงมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน และเด็กปฐมวัยที่มี
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อายุ 4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชน
บ้านคูคตพัฒนา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
จานวน 30 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง
4.2 ระยะเวลาดาเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น เวลา 8 สั ป ดาห์ ตั้ งแต่ เ ดื อ น
ตุลาคม 2554 – เดือนธันวาคม 2554
4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
4.3.1ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย
4.3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
4.3.2.1 พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความขยันอดทน ด้านความ
ประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความมีวินัย ด้าน
ความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี และด้าน
ความมีน้าใจแบ่งปัน
4.3.2.2 การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง เพื่ อ พั ฒ นา
พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรม ได้ แ ก่ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ ปกครองเพื่ อพั ฒนาคุ ณธรรมส าหรั บเด็ กปฐมวั ย การ
พัฒนาคุณธรรมโดยใช้การเล่านิ ทานสาหรับเด็ กปฐมวั ย
และการวั ดและประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ธรรมส าหรั บ เด็ ก
ปฐมวัย

5.วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.1.1 คู่มือวิทยาการ
5.1.2 คู่มือผู้ปกครอง
5.1.3 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมของ
ผู้ ป กครอง มี 3 ด้ า น 1) การมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นา
คุณธรรมของเด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้
นิทาน 3) การวัดและประเมินผลด้านคุ ณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย
5.1.4 แบบประเมินคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของเด็กปฐมวัย
5.1.5 แบบสอบถามความพึงพอใจการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง
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5.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ อกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองฯ เพื่อสังเคราะห์
องค์ ประกอบและตั วบ่งชี้ การมี ส่ วนร่ วมของผู้ ปกครองฯ
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองฯ
โดยกาหนดโครงสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองฯ
ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วน ดั งนี้ 1) การก าหนดโครงสร้ าง
องค์ประกอบของรูปแบบ 2) ลักษณะและเนื้อหาสาระของ
รูปแบบ 3) การคั ดเลื อกสื่ อที่ ใช้ประกอบของรูปแบบ 4)
การสร้างเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบ และ 5) เครื่องมือการ
ประเมินผลรูปแบบ
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุ ณภาพรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองเพื่ อพั ฒนาพฤติ กรรมด้ านคุณธรรม
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงส าหรั บเด็ กปฐมวั ย โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณ ภาพรูป แบบการมีส ่ว นร่ว มของ
ผู้ป กครองฯ โดยการสร้า งเครื่อ งมือ ประเมิน คุณ ภาพ
ของรูป แบบ แล้ว น าไปให้ผู ้เ ชี ่ย วชาญประเมิน ความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบเอกสาร คู่มือ
การใช้รูปแบบ และเครื่องมือการประเมินผล หลังจาก
นั้นนาไปแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้
สมบูร ณ์ยิ่ง ขึ้น เพื่อ นาไปทดลองใช้รูปแบบการมีส่ว น
ร่วมของผู้ปกครองฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบการมี ส่วนร่ วมของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินคุณภาพรูปแบบ
จากการทดลองใช้
ด าเนิน การโดยน ารูป แบบการมีส ่ว นร่ว มของ
ผู้ป กครองฯ ไปทดลองเพื่อ พัฒ นาการมีส่ว นร่ว มด้ว ย
การให้ความรู้ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุม ชนบ้า นคูค ต พัฒ นา แขวงมีน บุร ี เ ขตมีน บุรี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึก ษา 2554 จานวน 30 คน และเด็กปฐมวัย ที่มี
อายุ 4-5 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่
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วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 30 คน และประเมินผล
การใช้รูป แบบโดยการประเมิน ความรู้ข องผู้ป กครอง
และระดับคุณธรรมของเด็กปฐมวัย
5.3 การดาเนินการทดลอง
ดาเนินการทดลองตามแผนการให้ความรู้ ผู้ปกครอง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2554-เดือนพฤศจิกายน 2554
วิธีการดาเนินโปรแกรม มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการ
ดาเนินโปรแกรม
1. การฝึกอบรม
ให้ความรู้
ผู้ปกครอง
(การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
การประชุม
กลุ่มย่อย)

ระยะเวลา (สัปดาห์ที่)
1

2

3

4

5


 (1 วัน)

8

-



-


-

(1 วัน)

(1 วัน)

7.สรุปผลการวิจัย

(1 วัน)

2. การนาไปปฏิบัติ
(สัปดาห์ละ
ที่บ้านกับบุตร
หลาน (ครั้งละ 2
3 วัน
สัปดาห์ๆ ละ 3
รวม 6 วัน)
วัน)

4. ประเมิน
คุณธรรมพื้นฐาน 
ตามแนว
(ก่อน
เศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับ ทดลอง)
เด็กปฐมวัย

7



(1 วัน)

3. ประเมินความรู้ 
ความเข้าใจใน
การมีส่วนร่วม (ก่อน
ของผู้ปกครองฯ ทดลอง)

6

เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ ย
กลุ่มตัวอย่างแบบ Pair-Samples t–test
6.3 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการประเมินคะแนนการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองฯ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (หลัง
การใช้รูปแบบฯ) สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โปรแกรมฯ
(ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) และการประเมินผลคุณธรรม
พื้นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย ด้วยการเปรียบเทียบเกณฑ์
การประเมินโปรแกรมฯ (ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป) แบบ
One Samples t – test

(สัปดาห์ละ 3 วัน

(สัปดาห์ละ

(สัปดาห์ละ

รวม 6 วัน)

3 วัน

3 วัน

รวม 6 วัน)

รวม 6 วัน)


-

-

-

-

-

-

(หลัง
ทดลอง)

7.1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่ วนร่วมของ
ผู้ ป กครอง มี อ งค์ ป ระกอบ 4 ด้ าน คื อ การเตรี ยมการ
เกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม การ
เข้าสู่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การดาเนินการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง และการประเมินผลการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง
7.2 คุณภาพของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
1) มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในระดับมากที่สุด 13
ด้าน และมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในระดับมาก 8
ด้าน 2) ความสอดคล้องของรูปแบบการมี ส่วนร่วม มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องโดยรวม (IOC = .080)


-

-

-

-

-

-

(หลัง
ทดลอง)

6.การวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน
6.2 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว

7.3 ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปกครอง พบว่า
7.3.1 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 8 ด้าน
โดยภาพรวม มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ เ ป็ น
ประจา ( X = 2.50, S.D. = 0.32)
7.3.2 เด็ ก ปฐมวั ยมี พ ฤติ ก รรมด้า นคุ ณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงหลังการเข้าร่วมรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
7.3.3 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ
80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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7.3.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมรูปแบบ
การมี ส่ วนร่ว มของผู้ ป กครอง โดยภาพรวม มี ค ะแนน
เฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.42)

8.อภิปรายผล
8.1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ของ
ผู้ปกครอง พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
เพื่ อพั ฒนาพฤติ กรรมด้า นคุ ณธรรมของเด็ กปฐมวัย มี
จุดเน้นส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการมี
ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ การน ากิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม
คุณธรรมไปปฏิ บัติกับบุต รหลานที่บ้าน มีส่ วนร่วมในการ
สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมของบุตรหลาน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และ
นักวิจัย
8.2 คุณภาพของรูปแบบการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเด็ก
ปฐมวัย จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความ
เหมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด และมาก นั้ น เพราะ
ผู้เข้าร่วมรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เป็นทั้ง ผู้ปกครอง ครู
ผู้บริหาร ต่างมีความประสานความร่วมมือ มีการสื่อสาร
ที่ดี อีกทั้งกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ประโยชน์ให้ผู้ปกครองนาไปใช้กับบุตรหลานของตนเอง
นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การสร้างรูปแบบดาเนินการ
โดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี เ ป็ น ฐาน และมี วิ ธี ก าหนด
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบอย่ า งเหมาะสม นั บ ว่ า เป็ น
เหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้การนารูปแบบมาใช้ใน
การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยได้
8.3 ผลของการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม ของ
ผู้ปกครองเพื่อ พัฒนาพฤติกรรมด้านคุ ณธรรมของเด็ ก
ปฐมวัย ทาให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 8
ด้าน โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติเป็น
ประจ า เป็ น เพราะว่ า ผู้ ป กครองเห็ น ความส าคั ญ และ
เข้ า ใจ ยอมรั บ และน ากิ จ กรรมไปปฏิ บั ติ ที่ บ้ า นอย่ า ง
สม่าเสมอ ส่วนเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงหลังการเข้าร่วมรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้ ปกครองสู งกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 70 อย่ างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นเพราะว่าผู้ปกครอง
น าความรู้ จ ากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ น าไปใช้ เ ป็ น
ประสบการณ์ สอนคุ ณ ธรรมแก่ บุ ต รหลาน อี ก ทั้ ง ยั ง
เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การสอนคุ ณ ธรรม สอดแทรกใน
ชีวิตประจาวันและการทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
8.4 ส่วนผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง เพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมด้ า น
คุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 อภิปรายได้ว่า การที่ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อาจเป็นเพราะ การรับรู้การเข้าใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ตั ว บุ ค คลจากการได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง การสะสม
ประสบการณ์ การเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นประโยชน์
ของการมี ส่ ว นร่ ว ม ที่ บั งเกิด แก่ บุ ต รหลานของตนเอง
โดยตรง การมี โอกาสเรีย นรู้จ ากการมี ส่ว นร่ว ม ท าให้
ผู้ปกครองมีค วามรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การมีส่วนร่ว ม
หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองและผู้ปกครองมี
ความพึ งพอใจการเข้ า ร่ ว มรู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มโดย
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด สามารถอภิปรายได้ดังนี้ การพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง เปิ ดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ปกครอง
ยังได้มีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมแก่
บุตรหลานผ่ านกิ จกรรมการเล่ านิ ทาน ซึ่ งผลของการน า
กิจกรรมไปใช้ ทาให้ เด็กเกิ ดการเรียนรู้และเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

9.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ควรกาหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
โดยให้สถานศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพสังคม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
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9.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
โรงเรี ย นควรเป็ นศู นย์ กลางประสานความร่ วมมื อกั บ
ผู้ ป กครอง เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมของเด็ ก ปฐมวั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทาโครงการให้ผู้ปกครอง ขอยืม
หนังสือนิทานไปอ่านให้ลูกฟัง
9.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
9.3.1ควรมี การท าการศึ กษาวิ จั ยการมี ส่ วนร่ วมระหว่ า ง
ผู้ปกครองกับโรงเรี ยนด้ า นอื่ น เช่ น การส่ งเสริ มความคิ ด
สร้างสรรค์ และการอ่าน เป็นต้น
9.3.2 การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัดเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ควรมีการทาวิจัยกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กในต่างจังหวัดหรือเขตอื่น เพื่อให้ข้อสรุป
ผลการวิจัยอย่างกว้างขวางและลุ่มลึกยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาปัญ หาและแนวทางแก้ไ ขปัญ หาการบริห ารงาน แนะแนวใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 กลุ่ม ตัว อย่า งประกอบด้ว ย
ผู้บ ริห ารโรงเรีย นจานวน 162 คน ครูแ นะแนวจานวน 162 คน และผู้เ ชี่ย วชาญจานวน 30 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้
เป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 2 ฉบับ สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการบริห ารงานแนะแนวในโรงเรีย น
สังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 ในภาพรวม มีปัญ หาอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง โดยมีปัญ หาสูง สุด คือ ด้า นบริก ารรวบรวมข้อ มูล นัก เรีย น รองลงมาคือ ด้า นบริก ารจัด วางตัว บุค คล
ด้านบริการสารสนเทศ ด้านบริการติดตามผล และด้านบริการให้คาปรึกษา ตามลาดับ 2) แนวทางแก้ไ ขปัญ หา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรีย นสังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1
ประกอบด้ ว ย 5 ด้ า นรวมทั้ งสิ้ น 42 แนวทาง ได้ แ ก่ ด้ า นบริ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล นั ก เรี ย น จานวน 8 แนวทาง มี
แนวทางแก้ ไ ขที่ สาคั ญ เช่ น กาหนดจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สรุ ป ปั ญ หาและอุ ป สรรคร่ ว มกั น ด้ า นบริ ก ารสารสนเทศ
จานวน 9 แนวทาง มี แ นวทางแก้ ไ ขที่ สาคั ญ เช่ น สรุ ป /รายงานผลการจั ด บริ ก ารสารสนเทศ ด้ า นการศึ ก ษา
ด้ า นอาชี พ และบุ ค ลิ ก ภาพและการปรั บ ตั ว ในสั ง คม ด้ า นบริ ก ารให้ คาปรึ ก ษาจานวน 10 แนวทาง มี แ นวทาง
แก้ ไ ขที่ สาคั ญ เช่ น ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นบริ ก ารจั ด วางตั ว บุ ค คล
จานวน 8 แนวทาง มี แ นวทางแก้ ไ ขที่ สาคั ญ เช่ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผู้ พิ จ ารณามอบทุ น การศึ ก ษา และ
ด้ า นบริ ก ารติ ด ตามผล จานวน 7 แนวทาง มี แ นวทางแก้ ไ ขที่ สาคั ญ เช่ น สารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานของบุ ค ลากร เพื่ อ
คั ด เลื อ กผู้ มี ค วามเหมาะสม โดยทั้ ง สิ้ น มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 18 แนวทาง ระดั บ มาก 23
แนวทาง และระดับปานกลาง 1 แนวทาง และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 6 แนวทาง และระดับ มาก
36 แนวทาง
คาสาคัญ : การบริหารงานแนะแนว, ปัญหาการบริหารงานแนะแนว, แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนว

Abstract
The purposes of this research were to study problems and solution guidelines on guidance
administration in the schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area
Office 1.The samples consisted of 162 school administrators, 162 guidance teachers and 30
educational experts. The research tools were five rating – scaled questionnaires,two . The statistical
analysis was employed in terms of percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed
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as follows:1) As a whole, the problems of guidance administration were at moderate levels. When
each aspect was considered, it revealed that the problems in each aspect were at moderate levels
ranking the means from the highest to the lowest levels as follows: students’ information
collection, placement, information, following up and counseling services; and 2)The solution of
guidelines on guidance administration in the schools consisted 5 aspects with 42 items: students’
information collection service (8 items), for example, conference of guidance board to conclude
problems; information service (9 items), for example, reporting the performance of information
service, counseling service (10 items), for example, administrator’s following and evaluating;
placement service (8 items), for example, assignment board for considering scholarship and
following up service (7 items), for example, checking personal information of person to put the
right job on them. Regarding suitability; eighteen items were at the highest level; twenty - three
items were at high level and one item was at moderate level. For possibility, six items were at the
highest level and thirty - six items were at high level.
Key words: guidance administration, problems of guidance administration, solution guidlines on
guidance administration

1. บทนา
สถานศึ ก ษา นั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานา
ประเทศ เพราะสถานศึ กษาเป็ นเครื่ องมื อในการสร้ าง
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีปัญญา ปัญหาสังคมได้ทวี
ความซับซ้อนรุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมี
ค่านิยมฟุ้งเฟ้อเลียนแบบ การแพร่ระบาดของยาเสพติด
การก่ ออาชญากรรม การท าแท้ งการฆ่ าตั วตาย ความ
อ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุสาคัญคือ
บุคคลไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมที่ดีพอ ขาดทักษะ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถปรับตัวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ จึงจาเป็นที่สถานศึกษาต้องใช้กระบวนการแนะ
แนวเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ เรียน ดั งที่ สุ ขพั ชรา ซิ้ มเจริญ [1] กล่าวถึ ง
จุดหมายของการแนะแนวว่า เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คล ค้ น พบและพั ฒ นาศั ก ยภาพของตน มี
ทั ก ษะการด าเนิ น ชี วิ ตที่ มี วุ ฒิ ท างอารมณ์ มี ศี ล ธรรม
จริ ยธรรม รู้ จั กการเรียนรู้ ในเชิ งพหุ ปั ญญา รู้ จั กคิ ด
ตัดสินใจ แก้ปัญหาช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และ
การพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานทารวมทั้งดาเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
การบริ ห ารจั ด งานแนะแนวให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมาย
จาเป็นต้องใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนว

เพื ่อ ให้ผู ้เ รีย นรู ้จ ัก และเข้า ใจตนเองส อดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545, และพ.ศ.2553 [2] กล่า วถึงงาน
แนะแนวช่ว ยให้ผู ้เ รีย นรู้จ ัก และเข้า ใจตนเองอย่ า ง
ถูก ต้อ ง รู้ข อบเขตความสามารถเห็น คุณ ค่า ของตน
รู้จัก ใช้วิจ ารณญาณในการแก้ปัญ หาวางแผนชีวิต ได้
ถูก ต้อ ง สามารถปรับ ตัว เข้า กับ ผู ้อื ่น ได้ ดัง นั ้น ทุก
โ ร งเ รีย น จึง ค ว ร บ ริห า ร ง า นแ นะ แ น วให้บ ร ร ลุ
วัต ถุป ระสงค์ด ัง กล่า ว การบริห ารงานแนะแนวให้
เกิด สัม ฤทธิ ์ผ ลอย่า งแท้จ ริง ทั ้ง ในด้า นการพัฒ นา
ระบบการแนะแนว และการจัด การเรีย นรู้ที่ส ามารถ
สนองความต้อ งการความถนัด ความสามารถของ
ผู้เ รีย นได้อ ย่า งครบถ้ว นเหมาะสมกับ กลุ่ม เป้า หมาย
ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก คนควรมีค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของการแนะแนว
ดัง ที ่ กรมวิช าการ [3] กล่า วไว้ว ่า การที ่จ ะจัด
การศึก ษาให้ต อบสนองความมุ่ง หมายและหลัก การ
ดังกล่า วได้นั้น ต้อ งมีก ารจัด ระบบการบริห ารงานที่
ดี สาหรับ ระบบและกระบวนการบริห ารงานแนะ
แ น ว เ ป็น ที ่ย อ ม ร ับ แ ล ะ น า ม า ป ฏ ิบ ัต ิก ัน อ ย ่า ง
แพร่ห ลายได้แ ก่ การบริ ห ารงานแนะแนวตาม
แนวคิด ของเดมมิ่ ง (Edward Deming) นามาใช้
บริหารการแนะแนวโรงเรี ย น ดั งที่ สมคิ ด บางโม ได้
อธิ บ ายว่ า เดมมิ่ ง ประยุ ก ต์ ท ฤษฎี บ ริ ห ารของกู ลิ ค
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และเออร์ วิ ค (Luther Gulick and Lyndon
Urwick) ให้ สั้ น ลงเรี ย กว่ า วงจรเดมมิ่ ง (Deming
cycle) [4]
จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน ซึ่งปัญหาส่วนมากที่พบ
ได้แก่ ไม่มีการกาหนดแผนการแนะแนวหรือนโยบายไว้ ไม่
มี ก ารจั ด ท าโครงการปฏิ บั ติ ก ารแนะแนวไม่ มี ป ฏิ ทิ น
ปฏิบัติการแนะแนวรายปี ไม่มีการประชุมการแนะแนว ไม่มี
การกาหนดบทบาทครูแนะแนว ไม่มีการนิเทศติดตามและ
ปั ญหาประเมิ นผลการปฏิ บั ติ การแนะแนว ปั จจั ยการ
บริหารและการจัดระบบงาน ครูแนะแนวมีภาระงานมาก
และต้องรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ [5]
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ในด้ านการบริ การรวบรวมข้ อมู ลผู้ เรี ยนรายบุ คคล การ
บริการสารสนเทศ การบริการให้คาปรึกษา การบริการจัด
วางตัวบุคคล และการบริการติดตามผล ว่าในแต่ละด้านมี
ประเด็นปัญหาสูงสุดในเรื่องใดและจะมีแนวทางแก้ปัญหา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสานักงาน เพื่อจะ
น าความรู้ ที่ ได้ จากการศึ กษาสะท้ อนปั ญหาให้ ผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบและนาเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไข
และพั ฒนาการบริ หารงานแนะแนวในโรงเรี ยนสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนใน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะ
แนวโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1
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3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 หน่วยในการวิเคราะห์
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่
ใช้ในขั้นการศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนว และ
กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ใ นขั้ น การศึ ก ษาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการ
บริหารงานแนะแนว ตามรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ขั้นศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนว
3.2.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร จานวน 192 คน
และครูแนะแนว จานวน 192 คน รวม 384 คน
3.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จานวน 162 คน
และครู แนะแนว จานวน 162 คน รวม 324 คน ได้มา
จากตามสูตรการคานวณของ ทาโร่ยามาเน่ [6] โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย
3.2.2 ขั้นศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
แนะแนว
3.2.2.1 ประชากร ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จานวน 21 คน
ผู้บริหาร 192 และครูแนะแนว จานวน 192 คน ตาม
คุณสมบัติที่กาหนด
3.2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารที่
มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนไม่น้อยกว่า10 ปี และครู
แนะแนวที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานแนะแนวไม่น้อ ย
กว่า10 ปี โดยอัตราส่วน 10:10:10 รวมทั้งสิ้น จานวน
30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 2 ฉบับ โดยใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 การศึกษาปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สร้าง
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จากแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานแนะแนวแล้วนาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
แบบสอบถามฉบับที่ 2 การศึกษาแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สร้างจาก
การนาปัญหาสูงสุดของแต่ละด้านมาหาแนวทางแก้ไขโดย
ยึ ดหลั กทฤษฎี การบริ หารงานแนะแนวตามข้ อ ปั ญหา
ดังกล่าวเป็นสาคัญแล้วได้นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 สามารถ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
6.1 ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน โดย
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหา
มากที่สุด คือ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน และ
ด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านบริก ารให้คาปรึกษา
เมื ่อ พิจ ารณาปัญ หารายข้อ ของแต่ล ะด้า น พบว่า
ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดในแต่ละด้าน
มีดังนี้
6.1.1 ด้ า นบริ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นรายบุ ค คล
ปัญหาสูงสุดคือการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ทาให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่เป็นจริง
6.1.2 ด้านบริการสารสนเทศ ปัญหาสูงสุดคือการจัดหา
แหล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ด้ า นการศึ ก ษาอาชี พ และด้ า น
บุค ลิ ก ภาพการปรับ ตั ว ในสั งคมที่ ทัน สมั ย หลากหลาย
และเพียงพอต่อนักเรียน
6.1.3 ด้ า นบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา ปั ญ หาสู งสุ ด คื อ การ
มอบหมายให้บุคลากรดาเนินการให้คาปรึกษา
6.1.4 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ปัญหาสูงสุดคือการ
ตรวจสอบผู้เรียนเพื่อคัดเลือกผู้เรียนเข้ารับทุนการศึกษา
6.1.5 ด้านการบริการติดตามผล ปัญหาสูงสุดคือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนบริการติดตามผล

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

6.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน รวม
ทั้งสิ้น จานวน 42 แนวทาง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด จ านวน 18 แนวทาง ระดั บมาก จ านวน 23
แนวทาง และระดับปานกลาง จานวน 1 แนวทาง สาหรับ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 6 แนวทาง และระดับ
มาก จานวน 36 แนวทาง ซึ่งผู้วิจัยจะได้แสดงรายละเอียด
ไว้เฉพาะแนวทางทางที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
สูงสุด 3 อันดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.2.1 ด้ านบริก ารรวบรวมข้อ มูล นัก เรีย น มี แนวทาง
แก้ไขปัญหา จานวน 8 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดั บมากที่ สุ ดจ านวน 5 แนวทาง ระดั บมากจ านวน 3
แนวทาง และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 8 แนวทาง มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
เป็ นได้ โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก โดยแนวทางที่ มี ความ
เหมาะสมสูงสุด คือ 1) กาหนดจัดให้ประชุมสรุปปัญหาและ
อุปสรรคร่วมกัน 2) ครูผู้รับผิดชอบออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตามแผนก าหนด และ 3) การรายงานผลการปฏิ บั ติ การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามลาดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไป
ได้สู งสุด คื อ 1) มีการรายงานผลการปฏิบั ติเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 2) นาปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
กิจกรรมการเยี่ ยมบ้ านนั กเรี ยนครั้ งต่อไป และ 3) ครู
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบออกเยี่ ย มบ้ า นนั ก เรี ยนตามแผนก าหนด
ตามลาดับ
6.2.2 ด้านบริการสารสนเทศ มีแนวทางแก้ไขปัญหา
จานวน 9 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด จ านวน 5 แนวทาง และระดั บมาก จ านวน 4
แนวทางส าหรั บ ความเป็ น ไปได้ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
จานวน 2 แนวทาง และระดับมาก จานวน 7 แนวทาง มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากโดยแนวทางที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) สรุป/
รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพและบุคลิกภาพ การปรับตัวในสังคม 2) จัดทาแบบ
ตรวจสอบความเพี ย งพอสื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค หนั ง สื อ
สิ่งพิมพ์ เอกสาร ให้บริการสารสนเทศ ด้านการศึกษา
ด้ า นอาชี พ และด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ และ 3)
ส ารวจ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การน ามา
จัดบริการด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และการบุคลิกภาพ
การปรับตัวในสังคม ตามลาดับ
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ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ 1)กาหนดให้
มีการนาปัญหาและอุปสรรคมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการ
จั ด บริ ก ารสารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาด้ า นอาชี พ และ
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคม 2) กาหนดสถานที่จัดบริการ
ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นอาชี พ และด้ า น
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคม และ 3) ออกคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานจัดหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามลาดับ
6.3 ด้านบริการให้คาปรึกษา มีแนวทางแก้ไขปัญหา
จานวน 10 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 แนวทาง ระดับมาก จานวน 7 แนวทาง
และระดับปานกลาง จานวน 1 แนวทาง สาหรับความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 3 แนวทาง
ระดับมาก จานวน 7 แนวทาง มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่
มีความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา 2) ประเมินความพึง
พอใจในการเข้ารับบริการของนักเรียน และ 3) ออก
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
ตามลาดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ
1) คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
2) ออกคาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษา
และ 3) ศึกษาแนวทางการดาเนินงานของบุคลากรผู้ให้
คาปรึกษา ตามลาดับ
6.4 ด้านการบริการจัดวางตัวบุคคล มีแนวทางแก้ไข
ปัญหา จานวน 8 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 3 แนวทาง และระดั บ มาก
จานวน 5 แนวทาง สาหรับความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด จานวน 1 แนวทาง และระดับมาก จานวน
7 แนวทาง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่มีความเหมาะสม
สู ง สุ ด คื อ 1) แต่ งตั้ ง คณะกรรมการผู้ พิ จ ารณามอบ
ทุนการศึกษา 2) จัดประชุมเพื่อทางแก้ไขพัฒนาการ
คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาในครั้งต่อไป และ 3)
ติดตามผลการตรวจสอบนักเรียนเพื่อคัดเลือกให้รับ
ทุนการศึกษามีความสอดคล้องต่อความมุ่งหมายในการ
จัดสรรทุน ตามลาดั บ ส่วนแนวทางที่มีความเป็ นไปได้
สูงสุด คื อ 1) จั ดท ารายงาน สรุปปัญหาการตรวจสอบ
นั กเรี ยนคั ดเลื อกให้ รั บทุ น การศึ กษา 2) แต่ งตั้ ง
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คณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษา และ 3) แจ้ง
จุดมุ่ งหมายการให้ ทุ นการศึ กษาแก่ นั กเรี ยนให้ ชัดเจน
ตามลาดับ
6.5 ด้ า นการบริ ก ารติ ด ตามผล มี แ นวทางแก้ ไ ข
ปัญหา จานวน 7 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 3 แนวทาง และระดั บ มาก
จานวน 4 แนวทาง สาหรับความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก จานวน 7 แนวทาง มีความเหมาะสมโดย และ
ความเป็นได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) สารวจข้อมูลพื้นฐานของ
บุคลากรเพื่ อคัด เลือ กผู้ ที่มีค วามเหมาะสม 2) จั ด
ประชุมอบรมสัม มนา เพื่อให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนัก ในการปฏิบั ติงาน และ 3) ประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการวางแผนบริการติดตาม
ผล เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
ตามลาดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ
1) ศึกษาและจัดทากรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้มีความชัดเจน 2) กาหนดโครงสร้าง
คณะกรรมการวางแผนติ ด ตามผลตามกรอบแนว
ทางการปฏิบั ติงาน และ 3) จั ดหางบประมาณ
ทรัพยากรที่มีความจาเป็นต่อการจัดบริการติดตามผล
ตามลาดับ

7. อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการวิ จั ย สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
7.1 ปัญ หาการบริห ารงานแนะแนวโรงเรีย นสัง กัด
ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า
พระนครศรีอ ยุธ ยาเขต 1 โดยรวมทั ้ง 5 ด้า น มี
ปัญ หาอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ ่ง อาจเป็น เพราะว่า
โรงเรีย นในสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 ได้มีก าร
ปฏิบ ัติง านตามเอกสารประกอบหลัก สูต ร คือ แนว
ทางการจัด กิจ กรรมพัฒ นาผู ้เ รีย นตามหลัก สูต ร
การศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน 2551 และ แนวทางการจัด
กิจกรรมแนะแนวในระดับ ประถมศึกษา ปัญ หาสูงสุด
ของการบริห ารงานแนะแนวในโรงเรีย นสัง กัด
ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า
พระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 แต่ล ะด้า น มีค วา ม
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สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของ จารุว รรณ ธะวิชัย [7]
ได้ศึก ษาปัญ หาในการจัด การบริก ารแนะแนวของครู
แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ ด้านปัญหาใน
การจัด บริก ารแนะแนวทั้ง 5 บริก าร พบว่า มีปัญ หา
อยู่ในระดับมากคือ ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งบริการให้ยืม
แบบสอบถามที ่น าไปใช้ใ นการเก็บ รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ความร่วมมือจากคณะครู และเวลาใน
การจัด บริก ารสนเทศ ขาดการสนับ สนุน และความ
สนใจจากผู ้บ ริห าร ในการจัด บริก ารให้ค าปรึก ษา
รวมทั้งปัญ หาเกี่ย วกับ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการจัด วางตัว
บุค คล เช่น แบบสอบถามความสนใจแบบสอบถาม
ความถนัด และการติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้น
ประถมศึก ษาปีที่ 6 และชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 ด้า น
ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปัญ หาการจัด บริก ารแนะแนว
ด้านต่าง ๆ ของครูแนะแนว พบว่า ครูแนะแนวทางาน
หลายด้า น มีค าบเวลาการสอนมากจึง ท าให้ค รูไ ม่มี
เวลาในการจัดบริการแนะแนวมากนัก ที่สาคัญครูแนะ
แนวไม่ไ ด้จ บวิชาเอกแนะแแนวโดยตรง จึงทาให้ก าร
ด า เ น ิน ง า น แ น ะ แ น ว ไ ม ่บ ร ร ล ุผ ล เ ท ่า ที ่ค ว ร
ขณะเดี ย วกั น ยั ง ขาดงบประมาณสนั บ สนุ น อี ก ด้ ว ย
จิ ร าพร พานทอง [8] ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียน
ในการบริห ารงานแนะแนวโรงเรีย นที ่ม ีก ารจัด
การศึกษา 3 ช่วงชั้น สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า
ผู ้บ ริห ารมีบ ทบาทอยู ่ใ นระดับ ค่อ นข้า งมากโดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหาร มีบทบาท
ต่อการบริหารงานแนะแนวในด้านการปฏิบัติงาน (Do)
มากที่สุด ต่อมาคือด้านการวางแผน (Plan) ด้า นการ
ปรับ ปรุง พัฒ นา (Act) และน้อ ยที่สุด คือ บทบาทด้า น
การตรวจสอบ (Check) เมื ่อ ศึก ษาความแตกต่า ง
บทบาทของผู้บริหารพบว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
มีบทบาทน้อยกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่
7.2. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเรีย นสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
7.2.1 ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนั กเรียน มีแนวทาง
การแก้ปัญ หา จานวน 8 แนวทาง โดยรายกายที่มี
ความเหมาะสมสูง สุด คือ กาหนดจัด ให้ป ระชุม สรุป
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ปัญ หาและอุป สรรคร่ว มกัน ส่ว นแนวทางที ่ม ีค วาม
เป็น ไปได้สูงสุด คือ กาหนดให้มีก ารรายงานผล การ
ปฏิบัติเ ยี่ย มบ้า น ทั้ง นี้เ ป็น เพราะว่า การประชุม สรุป
ปัญหาในการบริหารงานแนะแนวจะช่วยให้บุคลากรที่
มีส่ว นเกี่ย วข้อ งทุก คนรับ รู้ปัญ หาต่า งๆร่ว มกัน ทั้ง ยัง
ตระหนักถึงความสาคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาทาให้มีแนวทางการแก้ไข
ที ่ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ต ร ง กับ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ข อ ง
ผู ้ป ฏิบ ัต ิง าน ส าหรับ มีค วามเป็น ไปได้ส ูง สุด คือ
ก าหนดให้ม ีก ารรายงานผล การปฏิบ ัต ิเ ยี ่ย มบ้า น
นัก เรีย นเนื ่อ งจากเ ป็น งา นที ่อ ยู ่ใ นขั ้น ต อนกา ร
ปฏิบัติงานปรกติที่ผู้ป ฏิบัติต้องดาเนินการรายงานผล
การปฏิบัต ิง านอยู ่แ ล้ว ดัง นั ้น เป็น ไปได้ว ่า ประเด็น
ดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ผู้ตอบเห็นว่าเป็นงานประจา
ที่ต้องปฏิบัติและมีความเป็นไปได้สูงสุด
7.2.2 ด้านบริการสารสนเทศ มีแนวทางการแก้ปัญหา
จานวน 9 แนวทาง โดยแนวทางที่มีค วามเหมาะสม
สูงสุดคือ ข้อสรุป/รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและบุคลิกภาพ การปรับตัว
ในสังคม ทั้ง นี้ค วามเป็น ไปได้ดังกล่า ว เนื่อ งจากการ
สรุปผลรายงานผลงานการจัดบริการสารสนเทศจะทา
ให้ผู้มีส่ว นเกี ่ย วข้อ งในการบริห ารงานแนะแนวด้า น
บริการสารสนเทศ เห็น ผลโดยภาพรวมของงานอย่า ง
ชัดเจน เป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุ งหรือพัฒนา
งาน ส่วนความเป็นไปได้ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไป
ได้สูงสุด คือ กาหนดให้มีการนาปัญหาและอุปสรรคมา
แก้ไ ขปรับ ปรุง พัฒ นาการจัด บริก ารสารสนเทศด้า น
การศึก ษาด้า นอาชีพ และการบุค ลิก ภาพการปรับ ตัว
ในสังคม เนื่องจากการจัดการประชุมสรุปปัญหาเป็น
กระบวนการบริหารทั่ วๆไปที่ผู้บริหารสามารถ กาหนด
สั่งการให้มีการจัดประชุม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในอานาจของ
ผู้บริหารที่จะดาเนิน การได้จึงเป็น ประเด็นที่เป็นไปได้
ในการปฏิบัติสูงสุด
7.2.3 ด้านบริการให้คาปรึกษา มีแนวทางการแก้ไ ข
ปัญ หา จ านวน 10 แนวทาง โดยแนวทางที ่ม ีค วาม
เหมาะสมสูง สุด คื อ ติด ตามและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่องจากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติใ ห้มี่ค วามกระตือรือร้น ในการที่จ ะปฏิบัติงาน
พร้อมทั้ง แสดงถึงความเอาใจใส่ในงานที่ได้มอบหมาย
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ทาให้งานประสบผลสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ส่วน
แนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ คัดเลือกบุคคลที่
มีค วามเหมาะสมในการปฏิบัต ิง าน ทั ้ง นี ้เ พราะการ
คัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ที่จะกระทาได้ตามระบบงานที่ผู้บริหารสามารถเสนอ
ขออัตรากาลังจากต้นสังกัดที่มีความเหมาะสมต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
7.2.4 ด้านการบริการจัดวางตัวบุคคล มีแนวทางการ
แก้ปัญ หา จานวน 8 แนวทาง โดยแนวทางที่มีค วาม
เหมาะสมสูงสุด คือ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้พิจารณา
มอบทุน การศึก ษา ทั ้ง นี ้ก ารแต่ง ตั ้ง คณะกรรมการ
พิจารณาช่วยให้เกิดกระบวนการ การกลั่นกรองบุคคล
ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการเข้ารับทุนการศึกษา
ส่ว นแนวทางที ่ม ีค วามเป็น ไปได้ส ูง สุด คือ จัด ท า
รายงาน สรุปปัญหาการตรวจสอบนักเรียนคัดเลือกให้
รับทุนการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทาสรุปรายงาน
ปัญ หาต่า งๆ เป็น หน้า ที ่ใ นการปฏิบ ัติง านที ่ผู ้ป ฏิบ ัติ
ต้องทาเป็นประจา
7.2.5 ด้า นการบริก ารติด ตามผล มีแ นวทางการ
แก้ปัญ หา จานวน 7 แนวทางโดยแนวทางที่มีค วาม
เหมาะสมสูง สุด คือ การส ารวจข้อ มูล พื ้น ฐานของ
บุค ลากรเพื ่อ คัด เลือ กผู ้ที ่ ม ีค วามเหมาะสมในการ
ปฏิบ ัต ิง าน ทั ้ง นี ้เ นื ่อ งจากการการคัด เลือ กผู ้ที ่มี
คุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่จะ
ช่ว ยให้ง านมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ ้น ส่ว นแนวทางที ่มี
ความเป็น ไปได้สูงสุด คือ ศึกษาและจัด ทากรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้มีความชัดเจน
ทั ้ง นี ้ อาจเป็น เพราะว่า การจัด ท ากรอบแนว
ทางการปฏิบัติการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนหาก
กระทาโดยมีกระบวนการขั้นตอนจะช่ว ยให้ผู้ปฏิบัติมี
แนวทางการปฏิบั ติงานที่ชัดเจน สาหรับ แนวทางการ
บริห ารงานดังกล่า วโดยรวม สอดคล้อ งกับ งานวิจัย
ของ สมหวัง ทาแกง [9] ได้ทาการศึก ษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงาน
แนะแนวของสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน สังกัด สานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 พบว่า ปัญหา
การบริห ารจัด การงานแนะแนวของสถานศึก ษาขั ้น
พื้นฐา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
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มีปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 2 ขั้นตอน
คือ ขั้น ตอนการกาหนดนโยบายและการบริห ารงาน
แนะแนว และขั้น ตอนการปรับ ปรุง และพัฒ นางาน
และมีป ัญ หาการบริห ารจัด การอยู ่ใ นระดับ น้อ ย 1
ขั้น ตอน คือ ขั้น ตอนการแต่ง ตั ้ง คณะกรรมการแนะ
แนว นอกนั้น มีปัญ หาการบริห ารจัด การอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับบทสรุปปัญหาการบริ หารงาน
แนะแนวจากงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การบริห ารงาน
แนะแนว ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เสนอไว้ใน
เอกสารชุดฝึกอบรมครูแนะแนวตามโครงการยกระดับ
คุณ ภาพการศึก ษากล่า วถึง แนวทางการบริห ารงาน
แนะแนว โดยมีปัญหาที่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไว้
ดังนี้ [10]
1) ด้านบริการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครู
แนะแนวขาดความรู้ทักษะการใช้เ ครื่อ งมือ มาตรฐาน
เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ขาดทั กษะ
การเยี ่ย มบ้า นนัก เรีย น มีป ัญ หาการประสานงาน
ระหว่า งครูใ นโรงเรีย นขาดงบประมาณในการจัด ซื้อ
จัดทาเครื่องมือ
2) ด้านบริก ารสารสนเทศ ครูแนะแนวขาด ความ
ช า น า ญ ก า ร ใ ช้สื ่อ เ ท ค โ น โ ล ย ี มี ป ัญ ห า ก า ร ใ ช้
โสตทัศ นูป กรณ์ต ่า งๆ มาเผยแพร่ข ้อ มูล ข่า วสาร
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว ครูแนะแนวมีปัญหา การ
ประสานงานวิทยากรผู้มีความรู้ในด้านต่างๆที่นักเรียน
สนใจ
3) ด้า นบริก ารให้ค าปรึก ษา ครูแ นะแนวไม่ไ ด้
สาเร็จการศึกษาสาขาการแนะแนว หรือ จิตวิทยาการ
ให้ การปรึกษาโดยตรง ทาให้ขาดความรู้ ขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานให้การปรึกษาไม่มีระบบ
ทาให้ข าดกระบวนการปฏิบัต ิง านในรูป แบบ PDCA
(Plan – Do – Check - Act)
4) ด้านบริการจัดการวางตัวบุคคล ปัญหาเกี่ยวกับ
เ ค รื ่อ ง ม ือ ที ่ใ ช ้ใ น ก า ร จ ัด ว า ง ต ัว บ ุค ค ล เ ช ่น
แบบสอบถามความสนใจ แบบสอบถามความถนัด
นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องทุนการศึ กษาและ
ปัญ หาในการเรีย นซ่อ มเสริม ครูแ นะแนวมีปัญ หาใน
การจัด หางานให้นักเรีย นทาในช่ว งเวลาว่างเนื่องจาก
นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของการใช้ เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
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5) ด้า นบริก ารติด ตามผล ครูแ นะแนวมีป ัญ หา
เกี่ยวกับการสารวจปัญหาการว่างงานของศิษย์เก่าการ
ติด ตามผลการศึก ษาต่อ ของนัก เรีย น การติด ตามผล
นัก เรียนที่ข าดเรีย นบ่อย การติดตามและประเมิน ผล
นัก เรีย นนัก ศึก ษาที่ล าออกจากการศึก ษาระหว่า งปี
การศึกษา
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนยังไม่มีแนวทางการ
บริห ารที ่มีค วามชัด เจนหรือ ขาดบุค ลากรที ่มีค วามรู้
ความสามารถในการนาหลักการบริหารงาน แนะแนว
แบบ PDCA เข้ามาดาเนินการ เพื่อให้การแนะแนวใน
โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย

บริหารงานแนะแนว ไปให้ผู้บริหารโรงเรียนนาไปปฏิบัติ
ในโรงเรียน
8.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ควรนาแนวทางนี้ไปทดลองใช้
ในโรงเรียนเพื่อจะได้นาผลมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน
8.2.3 ครูแนะแนว ควรตระหนักถึงความสาคัญของการ
บริ ห ารงานแนะแนวในโรงเรี ย น และควรน าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนวที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

8. ข้อเสนอแนะของการวิจัย

9.1 ควรศึกษาประสิทธิผลของการนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนไปใช้

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ของ
การวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
8.1 ปัญหาการบริหารงานแนะแนว จากผลการวิจัย
พบว่า ด้านที่ปัญหาสูงสุด คือ ด้านการบริการรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน ดังนั้นหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควร
ปฏิบัติดังนี้
8.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน ควรให้คาปรึกษาแนะนาและ
หาองค์ค วามรู้ด้ านการบริ การรวบรวมข้อ มูล นัก เรี ย น
พร้อมทั้งการกากับ ติดตาม
8.1.2 ครูและบุคลากร ที่ปฏิบัติงานต้องมีความตระหนัก
และให้ความสาคัญด้านบริการรวบรวมข้อมูลผู้เรียน โดย
ปฏิ บั ติ ง านตามแนวปฏิ บั ติ แ ละคู่ มื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
8.1.3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจัดให้
มีคู่มือเกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
8.2 ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องแนว
ทางแก้ ไ ขปั ญ หาการบริ ห ารงานแนะแนว จาก
ผลการวิจัยพบว่า มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง ระดั บ มาก และระดั บ มากที่ สุ ด ส าหรั บ ความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงาน
หรือผู้ที่กี่ยวข้องควรปฏิบัติดังนี้
8.2.1 ผู้ อ านวยการเขตพื้ นที่ การศึ กษา ประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรนาแนวทางการแก้ไขการ

9. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป

9.2 ควรศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารงานแนะแนวของ
โรงเรียนในสังกัดอื่น
9.3 ควรศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นาเกี่ ย วกั บ แนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
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กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง, 2555.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง ศึกษาความเหมาะสม และศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 106 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ความตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง และหลักวิชา มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะนาไปปฏิบัติในโรงเรียนเพื่อเตรียมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ตามกระบวนการบริหารจัดการ 4 ขั้นตอนรวม 2 ด้าน 41 รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนา
บุคลากร จานวน 19 รายการ เช่น กาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรโดยนาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดาเนินการพัฒนา กาหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานหน้าที่ต่างๆ ในการดาเนินงาน การพัฒนาบุคลากร จัดทา
เอกสารแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่ อเนื่ อง 2) ด้ านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ เช่น กาหนดสาระสาคัญของข่าวสารในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กาหนดโครงสร้างของการประชาสัมพันธ์จัดทาเอกสารแนว
ทางการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนระดับสถานศึกษา สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย
คาสาคัญ : ประชาคมอาเซียน, การพัฒนาบุคลากร, การประชาสัมพันธ์

Abstract
The purposes of this research were to construct guidelines, study suitability and feasibility
of the guidelines on personnel development, and public relation to become ASEAN community of
the secondary schools. The samples comprised: 5 educational scholars, 17 educational experts, 106
school Administrators and 145 heads of learning matter groups. The instrument was a
questionnaire. The data were analyzed via median, inter-quartile range, mean, standard deviation
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and t-test. The findings revealed that the guidelines on personnel development and public relation
to become ASEAN community of the secondary schools were punctual according to the content,
structure and academic principles. There were appropriate and feasible to be employed in the
secondary schools for preparing and becoming ASEAN community. The guidelines comprised 4
steps of management with 2 aspects of 41 items:1) 19 items of personnel development, for
example assigning the objectives of personnel development by using the information involving
ASEAN in the development, appointing the personnel in charge and assigning the duties in
operation, providing documents supervising, following up and assessing the results of personnel
development continuously, and 2) 22 items of public relation: assigning the content of public
relation involving the schools to become ASEAN community, setting the structure of public relation,
summarizing and reporting the results of carrying on the work inside and outside the schools
continuously with variety of formats.
Key words: Asean Community, the Personal development, the Public Relation

1. บทนา
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกระทรวง
ศึกษาธิการได้ดาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อรองรับปฏิญญาชะอา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่ว มมือ ด้า นการศึก ษาเพื ่อ บรรลุเ ป้า หมายคือ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สพฐ.
จ านวน 68 โรงเรี ย น โดยแบ่ งเป็ น 3 รู ป แบบ คื อ 1)
โรงเรียนซิสเทอะสคูล (Sister school) จานวน 30 โรง
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็น
โรงเรี ย นที่ จ ะสานสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศสมาชิ ก ต่ า งๆ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเน้นการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียน 1
ภาษา 2) โรงเรี ย นบั ฟ เฟอะสคู ล (Buffer school)
จานวน 24 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่อยู่ ติดกับชายแดน
ประเทศสมาชิกและสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (ประเทศ
ที่มีชายแดนติดต่อกับโรงเรียน 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพ
เมี ย นมาร์ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า และมาเลเซี ย ) 3)
โรงเรียนเอเซียนโฟคัสสคูล (ASEAN Focus school)
จานวน 14 โรง เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและการจัดทาหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน

ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เป็นเครือข่ายมากกว่า
500 โรง โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า วได้
ดาเนินการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ประชาคมอาเซียนและจัด
กิจกรรมในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน [11]
ประกอบกับผลงานวิจัยของ นายสมพงษ์ จิตระดับ
อาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรและผลิ ต ภาพบุ ค ลากร เพื่ อ
รองรั บ การเปิ ด เสรี อ าเซี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้าราชการครู ผู้อานวยการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา ประมาณ 70 – 80 %
มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยมาก
หรือแทบไม่มีความรู้เลยและที่สาคัญไม่รู้ว่านโยบายที่
ออกมาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั้นมีอะไรบ้าง ตอนนี้
การเตรี ยมการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของกระทรวง
ศึกษาธิการนั้น เมื่อไปสอบถามผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ จะระบุ ว่ า ไม่ มี
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่มี กรอบและข้อความที่ชัดดเจน
ว่าจะดาเนินการและเตรียมการอะไรในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปที่ไหนทุกคนก็คิดว่ามี
ความพร้อม แต่สิ่งที่พบคือจะเห็นห้องอาเซียนและตุ๊กตา
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สิบชาติ ธงชาติเหมือนกัน ทั้งหมดตั้งแสดงไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้น ผู้วิจั ยยังกล่าวต่ออีกว่ า
ระบบการศึกษาไทยกับเรื่องอาเซียนยังเป็นไม้หลักปักขี้
เลน ประชาคมอาเซียนมีความสาคัญ แต่ไม่ได้ดาเนินการ
อะไรมากพอสมควรที่ เห็ นท าอยู่ ก็จะมีโครงการส่ งเสริ ม
ภาษาอั งกฤษ ปิ ด -เปิ ด ภาคเรี ยนของสถานศึ กษาและ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น และหากเป็นเช่นนี้ เมื่อมีการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ก็จะเริ่มเห็นผลกระทบ
มากยิ่ งขึ้ น ส านั กการประชาสั มพั น ธ์ ต่ างประเทศ กรม
ประชาสัมพันธ์ [9]
ปัญหาดั งกล่ าวข้ างต้ นส่ งผลให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตระหนักถึงความสาคัญของ
การเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน จึ ง
กาหนดเป้าประสงค์ของการดาเนินงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยนไว้ ว่ า “สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ
คื อ โครงการเพิ่ มขี ดความสามารถการบริ หารจั ดการ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และโครงการพัฒนาผู้ บริหาร
การศึ ก ษา ผู้ อ านวยการกลุ่ ม และองค์ ค ณะบุ ค คลสู่
อาเซียนเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายมุ่งสู่อาเซียน
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ในการปฏิ บั ติงานให้ มี คุณภาพ และ
ผู้บริหารและบุ คลากรทางการศึ กษามี ศั กยภาพในการ
บริหารจัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา
เขต 3 [10]
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย เห็ นว่ ายั งมี โรงเรี ย นอี กไม่ น้ อยที่ ยั งไม่
เข้าใจในเรื่องการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ยนเพื่ อรั บ มื อกั บการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตอั น ใกล้ นี้ อี ก ทั้ งปั ญ หาที่ ส าคั ญ คื อ หน่ ว ยงาน
ระดั บนโยบาย หรื อหน่ วยงาน ต้ นสั ง กั ดมี การก าหนด
นโยบาย และโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
ช่วยส่งเสริม ให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ต่างๆ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่พบปัญหาการ
ปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง ได้ แ ก่
สถานศึ ก ษา หรื อ โรงเรี ย น ไม่ ส ามารถน าแนวทาง
ดังกล่าวมาปฏิบัติได้อาจทาให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนไม่ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะหน่วยงานระดับปฏิบัติแต่ละแห่ง

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

มีบริบทที่แตกต่างกัน อันอาจจะทาให้ในแต่ละโรงเรียน
อาจมีการดาเนินการที่แตกต่างกันได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากร และการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อสร้ างแนวทางการพั ฒนาบุ คลากรและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จานวน 29 โรงเรียน
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร ประกอบด้วย
3.2.1.1 ขั้ นการสร้ างแนว ทางการพั ฒนาบุคลากรและ
การประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ กษาในจั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธยาได้ แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติดังนี้ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไป สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษามี
ประสบการณ์ ในด้ านการบริ หารสถานศึ กษา หรื อเป็ น
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.2.1.2 ขั้นการศึกษา ความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ได้ แ ก่ ผู้ เชี่ ย วชาญ ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ กษาระดั บปริ ญญาโท
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.2.1.3 ขั้นการศึกษา ความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 145 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จานวน 232 คน สังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
3.2.2.1 ขั้นการสร้างแนวทาง การพัฒนาบุคลากรและ
การประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่
อ า ศั ย ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ( Non-probability
sampling) ด้ ว ยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [6]
3.2.2.2 ขั้นการศึกษาความเหมาะสม ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ อาศั ย ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น (Non-probability
sampling) ด้ ว ยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [6]
3.2.2.3 ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ ของแนวทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรและการประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
106 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
จานวน 145 คน สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางเคร์จซี และมอร์แกน ธานินทร์ ศิลป์จารุ [4] แล้ว
ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การสร้ า งแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
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เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามความ
คิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนาแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่ าความสอดคล้อง (IOC) ของแนวทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรและการประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคม
อาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุ ป เป็ นแ นวทา งการ พั ฒ นาบุ คล ากรแ ละ กา ร
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความตรง
ตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชา
4.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน
17 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามความ
เหมาะสมของแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนาแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
ข้อมูล หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของ
แนวทางการพั ฒนาบุ คลากรและการประชาสั มพั นธ์ สู่
ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ มี ค วาม
เหมาะสม
4.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่า งที่ใช้ใ นการศึกษา ได้แก่ ผู้บริห ารสถานศึกษา
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามความ
เป็ น ไปได้ ข องแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการเก็บ
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ข้อมูลด้วยตนเองจากนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ ค่าที
ของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์ สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ มี ค วาม
เป็นไปได้

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 การสร้ า งแนวทางการพั ฒนาบุ ค ลากรและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม
กระบวนการบริหารจัดการ 4 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน
2) การจัดองค์การ 3) การชี้นาหรือการสั่งการ 4) การ
ควบคุม รวม 2 ด้าน 41 รายการ ประกอบด้วย 1) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร จานวน 19 รายการ เช่น กาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยน าข้ อ มู ล
เกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินการพัฒนา
กาหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานหน้าที่ต่าง ๆ ใน
การดาเนินงาน การพัฒนาบุคลากร จัดทาเอกสารแนว
ทางการด าเนิ น งานการพั ฒ นาบุ ค ลากรสู่ ป ระชาคม
อาเซี ยน นิเทศ ติ ดตาม ประเมิ นผลการด าเนิ นงานการ
พั ฒนาบุ คลากรอย่ างต่ อเนื่ อง มี ความตรงตามเนื้ อหา
โครงสร้างและหลักวิชา มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
0.80-1.00 2)ด้านการประชาสัมพันธ์ จานวน 22 รายการ
เ ช่ น ก า ห น ด ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง ข่ า ว ส า ร ใ น ก า ร
ประชาสัม พัน ธ์ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บสถานศึ กษาสู่ ประชาคม
อาเซียน กาหนดโครงสร้างของการประชาสัมพันธ์จัดทา
เอกสารแนวทางการด าเนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนระดับสถานศึกษา สรุป
และรายงานผลการด าเนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย มี
ความตรงตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชามีค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00
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5.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรและการประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตามกระบวนการบริหารจัดการ 4
ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การ
ชี้นาหรือการสั่งการ 4) การควบคุม รวม 2 ด้าน 41
รายการ ประกอบด้ วย 1) ด้ านการพั ฒนาบุ คลากร
จ านวน 19 รายการ มี ความเหมาะสม 2) ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ จานวน 22 รายการ มีความเหมาะสม มี
ค่า มัธยฐาน อยู่ระหว่าง 3.93 - 5.00
5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรและการประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตามกระบวนการบริหารจัดการ 4
ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การ
ชี้นาหรือการสั่งการ 4) การควบคุม รวม 2 ด้าน 41
รายการ ประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
จานวน 19 รายการ มีค วามเป็ นไปได้ 2) ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ จานวน 22 รายการ มีความเป็นไปได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล
จากการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า การน าเสนอแนวทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรและการประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ป ระชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุ ธยา ตามกระบวนการบริ หารจั ดการ 4
ขั้นตอน รวม 2 ด้าน 41 รายการ มีความตรงตามเนื้อหา
โครงสร้างและหลั กวิชา มี ความเหมาะสม และมี ความ
เป็นไปได้ ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการ 4 ขั้นตอน คือการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร การจัดองค์การพัฒนาบุคลากร การชี้นาหรือ
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การสั่งการพัฒนาบุคลากร และการควบคุมการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงาน
และนักวิชาการดังนี้ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล [8] พบว่า
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ในเรื่อง การรวมเป็นประชาคม
อาเซียน ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาบุคลากรเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทุกด้าน สอดคล้องกับ เอกราช อะมะวัลย์
[13] ทีก่ ล่าวว่า สถานศึกษาในประเทศไทยกาลังเผชิญกับ
ความท้ าทาย กั บการก้ าวเข้ าไปสู่ ความเป็ นประชาคม
อาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 สถานศึ กษาจึ งจ าเป็นต้ อง
ปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม ความเข้าใจและ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีความสามารถ
จัดการกับ ความท้ าทาย ดั งนั้น การเตรี ยมความพร้อ ม
ด้ า นบุ ค ลากรสู่ ค วามเป็ น ประชาคมอาเซี ย น จึ ง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับ
สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] และ
กร มส่ งเ สริ มการ ปกคร องท้ องถิ่ น [1] กล่ า วว่ า
กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาสู่
ประชาคมอาเซียนมี การกาหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่าย
ต่ า งๆ อย่ า งชั ด เจน การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยเฉพาะ
ครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การ
สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ในเป้ า หมาย นโยบาย และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา การ
ประชุม อบรม สัมมนา การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร
ในการด าเนิ น งาน เช่ น งบประมาณ บุ ค ลากร วั ส ดุ
ค รุ ภั ณ ฑ์ เ อ ก ส า ร เ ป็ น ต้ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กรุงเทพมหานคร [2] ที่ว่าแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนระดับโรงเรียน มี
การกาหนดให้มีแผนการนิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผล
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารจั ด ท าสรุ ป รายงานผลการ
ด าเนิ น งานและเผยแพร่ ใ นรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
เช่นเดียวกับ อกาโด้ (Agado) [14] พบว่าการพัฒนา
บุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพนั้นเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ
ตามลาดับขั้นตอนมีการให้ความสะดวกแก่ ครูในการนา
ผลที่ ได้รั บจากการพั ฒนาไปใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ร ะบบ
สนับสนุนเอื้ออานวยการนากลวิธีไปใช้ โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก ผู้ร่วมงานและผู้นิเทศ และให้ข้อคิดเห็นว่า
ควรมีการศึกษาถึงผลที่ได้รับ จากการพัฒนาบุคลากรและ
สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สมเกียรติ พ่วงรอด;
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และ อ้อมใจ วงษ์มณฑา [13] พบว่าแรงงานได้รับการ
พั ฒ นาที่ มี อ ยู่ ใ นภาวะปั จ จุ บั น ในภาคใต้ ตอนล่ าง ได้ มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและทักษะในการ
ปฏิบั ติงานอยู่ในระดับปานกลาง และระดั บการพั ฒนา
ฝี มื อ แรงงานสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาเขตการค้ า เสรี
อาเซียนอยู่ระดับปานกลาง ค่อนข้างต่า
ทั้งนี้ ก็เพราะการพั ฒนาบุ คลากรเป็ นกระบวนการที่
เพิ่ ม คุ ณ ภาพให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในด้ า นความรู้
ความสามารถ ด้านทักษะ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงาน
ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม ส่ ง ผลประโยชน์ ต่ อ ตนเองและภายใน
สถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ด้ านการประชาสั มพั นธ์ ประกอบด้ วยกระบวนการ
บริหารจัดการ 4 ขั้นตอนคือ การวางแผนการประชาสัมพันธ์
การจั ดองค์ การประชาสั มพั นธ์ การชี้ น าหรื อการสั่ งการ
ประชาสัมพันธ์ และการควบคุมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังนี้
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล [8] พบว่าทังหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ยังขาดการ
รับรู้ในเรื่องการรวมเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องอาศัย
การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ งบวก ให้ ทุ ก ภาคส่ วนได้ รั บ รู้
สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ โชคสุชาติ [5] ที่ว่าเพื่อเป็นการ
เตรี ย มความพร้ อ มของไทยไปสู่ ก ารเป็ น ประชาคม
อาเซี ย น เรี ย กได้ ว่ า ใครเตรี ย มความพร้ อ มกว่ า ได้
ประโยชน์เร็วกว่าจากการเป็นประชาคมอาเซียน ควรมี
การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า ง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด [7] ที่กล่าวว่า
การส่งเสริมกิจกรรม ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทาง
การศึ ก ษาในอาเซี ย นซึ่ ง ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานๆ
เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อ มทั้ง
เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและต่อเนื่องมากขึ้น
จากนั้ นให้ น ามารายงานความคื บหน้ ากั นต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการในครั้ งต่ อ ไป สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น [1] ที่ว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาควรมี
การสรุ ปและรายงานผลการด าเนิ น งาน พร้ อม
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน อย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่
หลากหลายทั้ ง ภายนอกและภายในสถานศึ ก ษา
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สอดคล้ อ งกั บ ออนสั น (Olson) [15] พบว่ า การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ การประชุ ม
ผู้ ป กครอง การแจกคู่ มื อ และการจั ด โครงการเยี่ ย ม
โรงเรี ย นโดยเชิ ญ ให้ ผู้ ป กครองเข้ า มาชมกิ จ การของ
โรงเรียนในรอบปี
ทั้งนี้ก็เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างสถานศึกษา
กั บ บุ ค คลต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษาดาเนินการอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่องในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควร
นาแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่
ประชาคมอาเซี ยน ไปเผยแพร่ โดยการจั ดอบรม หรื อ
จั ด ท าคู่ มื อ แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถศึกษาและนาผลการวิจัย
นี้เผยแพร่และจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องแนวทาง
การพั ฒนาบุ คลากรและการประชาสั มพั นธ์ สู่ ประชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
7.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาในจั งหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ไป
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา
ของตนเอง
7.4 สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 3
ค ว ร น า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน ไปเผยแพร่โดยการ
จัดอบรม หรื อจัดทาคู่มือแนวทางการพั ฒนาบุ คลากร
และการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ ทางานและ
ขนาดสถานศึก ษาประชากร คือ ข้า ราชการครูใ นสถานศึกษาสังกัด สานักงาน เขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา
ปทุมธานี เขต 1 จานวนทั้งสิ้น 1,642 คนและใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่า งจานวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้เ ก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุค คลตามหลัก ธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่า เฉลี่ย (  ) ค่า เบี ่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t-test , F-test และเปรียบเทียบรายคู่วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
โดยที่ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =4.26) รองลงมาด้านหลักคุณธรรม (  = 4.23) และด้านหลักการมี
ส่วนร่วมกับด้านหลักความรับผิดชอบ (  = 4.13) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามหลัก ธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาปทุม ธานี เขต 1 ตาม
ประสบการณ์ทางานและขนาดสถานศึกษา พบว่า 1) ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุคคลตามหลัก ธรรมาภิบาลในสถานศึก ษาในภาพรวมแตกต่า งกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ โดยที่ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้าน
หลัก ความคุ้ม ค่า มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 และ 2) ข้า ราชการครูที่ทางานอยู่ใ น
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การบริหารงานบุคคล/หลักธรรมาภิบาล

Abstract
This research aims to investigate and compare the personnel administration that adheres
to the principles of good governance in educational institutions classified by experiences and sizes
of institutions. The populations are 1,642 civil service teachers under the Pathumthani Primary
Educational Service Area. The sample size of 322 was calculated by using stratified random
sampling. The tool used to collect data was questionnaire about the personnel administration
according to Good governance. The statistical data analysis included mean of average (  ), standard
deviation (S.D.), t-test, F-test, and Scheffe method of paired comparison (Scheffe’s).
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The findings of this research were as follows: 1) The overall opinions of teachers towards personnel
administration according to good governance was found at the high level. When considering into
each principle, the rule of law had the highest mean (  =4.26), followed by the principle of ethics
(  = 4.23), where as the mean of the principle of participation and accountability (  = 4.13) was the
lowest. 2) A comparison of teachers’ opinions towards personal administration according to good
governance in schools under Pathumthani Primary Educational Service Area office 1 with respect to
experience and size of the schools indicated that: 2.1) There was statistically significant difference
of the overall opinions of teachers with different experiences towards personal administration
according to good governance in schools. That is, the moral principle, the principle of transparency,
participation, accountability, and the principle of cost-effective found statistically significant
difference at the 0.05 level. 2.2) Regarding the opinions of teachers from different sizes of schools,
there were no significant differences of the overall opinions towards personal administration
according to good governance and the opinions on each aspect.
Keywords: Personnel administration / Good governance

1. บทนา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปตามกระแสโลกา
ภิ วั ตน์ ผลจากการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลกได้ ส่ งผล
กระทบต่ อสั งคมไทย จึ งมี ความจ าเป็ นที่ ระบบการจั ด
การศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เองเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ ยนแปลงนั้ น ให้ สามารถพั ฒนาศั กยภาพของคนใน
ประเทศให้แข่งขั นได้ในสังคมโลก โดยยั งคงด ารงรักษา
ความเป็ น ไทยซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ได้มีเจตนารมณ์ให้ทุกคนนาหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นแนวทางบริหารงานใน
ด้านต่างๆ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ถื อ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานทาง
การศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2551 มี ผู้ อ านวยการสถานศึ กษา ตาม
มาตรา 27 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาในสถานศึ กษานั้ นๆมี หน้ าที่ บริ หารและ
บังคับบัญชา ควบคุม กากับติดตามการปฏิบัติงาน และ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรในสถานศึ กษา
ปั จจั ยในการจั ดการศึ กษาให้ มี คุ ณภาพตามมาตรฐาน
จาเป็นต้องมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพ เพราะ
กลุ่มคนเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารงาน ความสาเร็จ
ห ร ือ ค ว า ม ล้ม เ ห ล ว ขององค์ กรสื บเนื่ อ งมาจาก
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจสาคัญ ที่มุ่ง

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา โดยดาเนินการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความ
คล่องตัว มีอิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบี ยบ เป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
2.2 เพื่อ เปรีย บเทีย บการบริห ารงานบุค คลตามหลัก
ธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษาสังกั ดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 1จ าแนกตาม
ประสบการณ์ทางานและขนาดสถานศึกษา

3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 ข้า ราชการครู ที่ มีป ระสบการณ์ ทางานต่า งกั น มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาแตกต่างกัน
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3.2 ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแตกต่างกัน

4. ขอบเขตในการวิจัย
4.1 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานี เขต 1โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่มีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในระเบียบสานั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้ว ยการ
สร้ า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
พ.ศ.2542และระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2546 [1-2]
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครู
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 จานวนทั้งสิ้น 1,642 คน
4.2.2 กลุ่ มตัว อย่า งได้ แก่ข้ าราชการครู ในสถานศึกษา
จานวน 322 คนสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกาหนด
ขนาดตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1993:
887) [3]
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
4.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- ประสบการณ์ทางาน
1) ต่ากว่า 21 ปี
2) 21 - 40 ปี
- ขนาดสถานศึกษา
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก
2) สถานศึกษาขนาดกลาง
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่
4.3.2 ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6
ประการ ประกอบด้วย
1) หลักนิติธรรม(Rule
2) หลักคุณธรรม
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3) หลักความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ้มค่า (

5. วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
เครื่องมือดังต่อไปนี้
5.1 เป็นแบบสารวจรายการ (Check List) ซึ่งสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่
ประสบการณ์ทางาน และขนาดสถานศึกษา
5.2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามแนวทางการ
ดาเนินงานที่ปรากฏอยู่ในระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีพ.ศ.2542 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 จานวน 60 ข้อ
[1,2]
5.3 การหาค่า คุณ ภาพเครื่อ งมือ โดยหาค่า ดัช นีค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัต ถุป ระสงค์ (IOC :
Index of Item Objective Congruence) เป็นรายข้อ
ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
5.4 นาแบบสอบถามที่ป รับ ปรุง แก้ไ ขแล้ว ตามความ
เห็น ชอบของผู้เชี่ยวชาญ และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ป รึก ษาภาคนิพ นธ์ นาไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คนโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 สถิติพื้นฐาน
1.ค่าร้อยละ (Percentage)
2.ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา(-Coefficient)ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach) [4]

และด้ า นหลั ก ความคุ้ ม ค่ า ส่ ว น ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม ไม่
แตกต่างกัน
7.2.2 ผลการเปรีย บเทีย บการบริห ารงานบุค คลตาม
หลัก ธรรมาภิบ าลในสถานศึ กษา จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า ข้าราชการครู ที่อยู่ในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษาในภาพรวมและรายด้ านไม่
แตกต่างกัน

6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 จาแนก
ตามประสบการณ์ทางาน และขนาดสถานศึกษาโดยใช้
ค่าสถิติ t-test , F-test (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติได้ทาการเปรียบเทียบรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) [5]

7. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
7.1 ข้า ราชการครูมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ระดับ การ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวม อยู่
ในระดับ มาก และเมื่อ พิจ ารณาตามรายด้า น พบว่า
ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก
(  =4.26) รองลงมาด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก
(  =4.23) และด้านหลักความมีส่วนร่วมกับด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (  =4.13)
7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลตาม
หลั กธรรมาภิ บ าลในสถานศึก ษา สังกัด ส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาแนก
ตามประสบการณ์ทางานและขนาดสถานศึกษาพบว่า
7.2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษา จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน พบว่ า ข้ าราชการครู ที่ มี ประสบการณ์ ท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน
และพบว่าด้านที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ

8. อภิปรายผล
จากการศึก ษาการบริห ารงานบุค คลตามหลัก ธรร
มาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อภิปรายจากผล
วิจัยได้ดังนี้
8.1 ข้ า ราชการครู มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ การ
บริ หารงานบุ คคลตามหลั กธรรมาภิ บาล ภาพรวม อยู่ ใน
ระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู มีความคิดเห็น
เรื่องของการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลั กความ
รับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่ามีความสาคัญมากทุก
ด้าน การบริ หารงานบุ คคลเรื่ องของการบรรจุ แต่ งตั้ งมี
ความชั ด เจน ตามระเบี ย บของกฎหมาย การก าหนด
ต าแหน่ งและการวางแผนอั ตราก าลั งคนยึ ด หลั ก ความ
ถูกต้องของวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับ
เชื่อถือ และตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
และของส่ วนรวม รวมทั้ งพร้ อมรั บการตรวจสอบ รวมถึ ง
กระบวนการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยของบุคลากรเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของ กคศ.และกาหนดตาแหน่ง แผน
อัตรากาลังคนคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรบุคคล
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด มาวงค์ [6] ได้
ศึ กษาการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู้ บริ หาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็น ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา พุทธเสน [7] ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบู รณ์ เขต 3 พบว่ าสภาพการบริ หารงานบุ คคลของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยงยุทธ รักษาภิกษุ [8] ได้ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลต่อคณะ
ผู้ บริ หารเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ด
สงขลา พบว่าส่วนใหญ่คิดว่ามีการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของขวัญใจ ป้อมพระเดช [9] ได้ศึกษาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี พบว่ า การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ใน
โรงเรี ยนส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จันทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประสม ขุ มเพชร [10] ได้ศึ กษาแนวทาง
พั ฒนาการบริ หารงานบุ คคลตามหลั ก ธรรมาภิ บาลของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวั ด
กาแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด อยู่ในระดั บมาก ทั้ งนี้ แสดงให้ เห็นว่าข้ าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ ให้ ความส าคั ญสู งสุ ดเรื่ องของการบรรจุ แต่ งตั้ งมี ความ
ชัดเจนตามระเบี ยบของกฎหมาย หลักเกณฑ์แนวทางการ
ปฏิบัติในการย้าย โอน ออกจากราชการ ชัดเจน ตามระเบียบ
ที่ กคศ. กาหนด มีการยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ของ กคศ. ในกระบวนการสรรหาบุคคลตามต าแหน่ งงาน
รวมถึงมีการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการวางแผน
อัตรากาลังและเป็นไปตามข้อบังคับของ กคศ. ที่แสดงให้เห็น
ถึ งการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลอย่ างชั ดเจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้ บริ หาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
พบว่ าสภาพการบริ หารงาน ตามหลั กธรรมาภิ บาลของ
ผู้ บริ หารโรงเรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
หนองคาย เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ หลักนิติธรรม รองลงมาด้านหลักคุณธรรม
อยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้ แสดงให้ เห็ นว่าข้ าราชการครู สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มี
ความคิดเห็นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งและการวางแผน
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อัตรากาลังคนยึดหลักความถูกต้องของวิชาชีพ การพิจารณา
การย้าย โอน ออกจากราชการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของ กคศ. และเป็นธรรม มีความชัดเจนในการดาเนินการ
วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีระบบกระบวนการสรรหาบุคลากร
ตามตาแหน่งงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบัญญัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ คานึง ถึงความยุติธรรมและ เสมอ
ภาค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บังชิด [12] ได้ทา
การวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ
สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่าการใช้หลั กธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม และด้ านหลั กการมี ส่ วนร่ วมกั บด้ านหลั กความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้
เห็ นว่ าข้ าราชการครู สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความคิดเห็นเรื่องของการ
บริ หารงานบุ คคล ด้ านการจั ดฝึ กอบรมการรั กษาวิ นั ยให้
บุ คลากรและบุ คลากร มี ความรั บผิ ดชอบต่ อวิ นั ยในการ
ปฏิ บั ติ งานน้ อยมาก ดั งนั้ นควรมี การเสริ มสร้ างให้ บุ คคล
มองเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมและการรักษาวินัย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และสังคม เพื่อสร้าง
พื้นฐานที่ดีในการดารงชีพต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้ บริ หาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
พบว่ า สภาพการบริ หารงาน ตามหลั กธรรมาภิ บาลของ
ผู้ บริ หารโรงเรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
หนองคาย เขต 3 หลักความรับผิดชอบ น้อยที่สุด
8.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาปทุ มธานี เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ทางานและขนาดสถานศึกษาพบว่า
8.2.1 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาแนก
ตามประสบการณ์ ท างาน พบว่ า ข้ า ราชการครู ที่ มี
ประสบการณ์ ท างานต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
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บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใน
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความเห็นใน
การบริหารงานบุคคลที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันจะ
มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป จะเห็นได้จากข้าราชการ
ครูที่มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 21 ปี มี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ
บาลมากกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทางาน 2140 ปี อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์ทางานต่า
กว่า 21 ปี จะมีแ นวคิด ทัศ นคติ แตกต่า งกัน ไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์วุฒิภาวะ เป็นต้น เมื่อพิจารณาตาม
รายด้าน พบว่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส
ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และ
ด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ งนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้ า ราชการครู สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต
1 ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานต่ ากว่ า 21 ปี มี ร ะดั บ การ
บริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลมากกว่ า
ข้ า ราชการครู มี ป ระสบการณ์ ท างาน 21-40 ปี ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
เขต 3 พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นด้านหลักนิติธรรม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ทุ ม ธ า นี เ ข ต 1 ที่ มี
ประสบการณ์ทางานต่างกันมีความคิดเห็นเหมือนกันใน
เรื่องของด้านหลักนิติธรรม ในการบริหารงานบุคคลไม่
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนงานบริหาร
บุ ค คลมี ค วามชั ด เจนและก ากั บ การใช้ แ ผนอย่ า ง
สม่าเสมอ
8.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริ หารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาแนกตาม
ขนาดสถานศึ ก ษา พบว่ า ข้ า ราชการครู ที่ อ ยู่ ใ น
สถานศึ ก ษาขนาดต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ

59

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่ างกั น จึ งไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 ที่สังกัดสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันในเรื่องของการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิ บาลทั้ ง 6 ด้าน ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิจั ยของแพค
เกตต์ (Padgett, 1991: 24) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง
การศึกษาการบังคับบัญชาของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
ภารกิ จ การบริ ห ารบุ ค ลากร ผลการวิ จั ย พบว่ า ขนาด
โรงเรียนกับการบังคับบัญชาของผู้ บริหารโรงเรียนด้าน
การเลื อ กสรร การมอบหมายงานและการประเมิ น
บุคลากร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จาก
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียน
ต่ า งกั น มี ทั ศ นะต่ อ กระบวนการบริ ห ารบุ ค ลากรของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ไ ม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บังชิด [12] ได้ทาการ
วิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่
พบว่า ทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน ทุกด้ านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของ ขวั ญใจ ป้ อมพระเดช [9] ได้ ศึ กษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

9. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งนี้
9.1 จากผลการวิจัยการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สรุปได้ดังนี้ทั้ง 6 ด้าน
ด้านหลักนิติธรรม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของเกณฑ์ประเมินผลงานที่ชัดเจนบุคลากรได้รับ
ทราบผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้น
สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในเรื่องความชัดเจนในเกณฑ์
ผลการประเมินในการชี้แจงให้บุคลากรได้รับทราบผลการ
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ปฏิบัติงานทุกครั้งมีการดาเนินการตามหลักนิติธรรมอย่าง
ชัดเจน
ด้านหลักคุณธรรม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของการเลื่อนขั้นตามความสามารถ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการพิจารณาในการเลื่อนขั้นตาม
ความสามารถให้เหมาะสมตามคุณวุฒิกับงานรวมถึงการ
พิจารณาในการเลื่อนขั้นดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
ด้านหลักความโปร่งใส ข้าราชการครูมีความคิดเห็น
ในเรื่องของกระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป็นไป
อย่ างเปิดเผย มี ค่ าเฉลี่ ยต่าที่สุ ด ดั งนั้น สถานศึกษาควร
พิจารณาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่าง
ทั่วถึงและมีกระบวนการในการดาเนินพิจารณาทุกขั้นตอน
อย่างชัดเจน
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่ องของการจั ดฝึ กอบรมการรั กษาวิ นั ยให้ บุ คลากร มี
ค่ าเฉลี่ ยต่ าที่ สุ ด ดั งนั้ น สถานศึ กษาควรมี การชี้ แนะให้
ความสาคัญในเรื่องของการอบรมให้กับข้าราชการครูทราบ
ได้ประโยชน์การมีส่วนร่วมในการอบรมและส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการได้รับการอบรมต่างๆ เพื่อนาไปสู่แนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านหลักความรับผิดชอบ ข้าราชการครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความ
คิดเห็นในเรื่องของบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อวินัยในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการ
ให้ ข้ อ คิ ด เสนอแนะในเรื่ อ งของระเบี ย บ วิ นั ย ความ
รับผิดชอบ ในหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพใน
การบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กร
ด้านหลักความคุ้มค่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของบุคลากรได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและส่งผลให้
การท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ดั งนั้ น
สถานศึ กษาควรมี แนวทางในการจั ดระบบ กระบวนการ
บริหารจัดการ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
9.2 จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ทางานต่างกัน มีระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาลแตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดั บ
.05 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ทางานต่ากว่า 21 ปี มีระดับการบริหารงานบุคคลตาม

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

หลัก ธรรมาภิบาลมากกว่าข้าราชการครูมีประสบการณ์
ทางาน 21-40 ปี ดังนั้นสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญ
ในเรื่องของการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
รวมถึงให้ความสาคัญต่อข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
แตกต่างกันไปให้ความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
9.3 จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่สังกัดขนาด
สถานศึกษาต่างกัน มีระดับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ดังนั้นสถานศึกษา ควร
ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งของการมี ส่ ว นร่ ว มและความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก ร รวมถึ ง การวางหลั ก ในการ
บริหารงานทุกขนาดสถานศึกษาเป็นในแนวทางเดียวกัน
เพื่ อเป็ นการเสริม สร้ า งคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติงานของ
ข้าราชการครูต่อไป
10. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อปป
10.1 ควรศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
10.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงสารวจถึงการบริหารงานบุคคล
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในองค์ กรหน่ วยงานและ/หรื อ
ภูมิ ภาคต่ างๆอย่ างกว้างขวางเพื่ อให้ ได้ รับข้อมู ลพื้ นฐาน
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
10.3 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคล โดย
ใช้ หลั กธรรมาภิ บาล ที่ ก่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
เป็นครูสายผู้ปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา จานวน 308 คน ในปีการศึกษา 2556 โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก
109 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 102 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 97 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเชื่อมั่น 0.71 สถิติที่ใช้ ในการ
วิเ คราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
ANOVA : F-test) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe/ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการศึกษาพฤติก รรมของ
ผู้บริห ารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาปทุมธานีเ ขต 2 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.81) 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานวิชาชีพสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่าง
คาสาคัญ : พฤติกรรมของผู้บริหาร, มาตรฐานวิชาชีพ, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The objectives of this research were to study and compare the school administrators’
behavior according to professional standards under Pathum Thani Primary Educational service Area
office 2 which were classified by size of the school. The total of 308 sample were 109 teachers of
small-sized schools, 102 teachers of medium-sized schools, 97 teachers of large -sized schools in
academic year 2013. The Questionnaire on school administrators’ behavior according to
professional standards under Pathum Thani Primary Educational service Area Office 2 The total
reliability of questionnaire was 0.71. The data were analyzed with percentage, mean, standard
deviation and One-way ANOVA: F-test and testing the couple of Scheffe/. 1) The school
administrators' behaviors according to the professional standards under Pathum Thani Primary
Educational service Area Office 2, in overall was at highest level (  =4.81). 2) Comparison by size of
the school administrators' behaviors according to the professional standards under Pathum Thani
Primary Educational service Area Office 2, in overall was not difference.
Keywords : Administrators’ Behaviour, Professional Standards, School Administrators
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1. บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ทัน
กับกระแสโลกาภิวัตน์ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ด้วย
ความก้ า วหน้ าของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารท าให้ โ ลกไร้
พรมแดน การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคน
ให้ ส ามารถพั ฒ นาประเทศพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาก็ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานในการ
ประสานงานประสานความคิด การสร้างขวัญกาลังใจ การ
สร้ างแรงจูงใจให้ กั บที มงานหรือครู ผู้ ร่วมงานให้มี ความ
ร่วมมือร่วมใจมีความพึงพอใจและมีความรักใคร่สามัคคีกัน
ในหมู่คณะในการปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อไปสู่จุดหมายการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพหากองค์การหรือหน่วยงานใดที่สามารถหา
ผู้ บ ริ หารที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถให้ อ ยู่ ปฏิ บั ติ งานใน
องค์การให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ ก็เป็นที่แน่ใจได้ว่าการ
บริ หารในองค์ การหรื อหน่ วยงานจะต้ องเจริ ญก้ าวหน้ า
สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ [1]
พฤติ ก รรมของผู้ สถานศึ ก ษามี ส่ ว นสั มพั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ
คุณภาพของสถานศึกษาที่จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้นได้เป็น
อย่างดีเนื่องจากพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่
เหมาะสมและพึงประสงค์จะไปกระตุ้น ชักนา โน้มน้าวให้
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา เกิ ด ความพึ ง พอใจร่ ว มมื อ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานที่
วางไว้ หากผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
หรือไม่พึงประสงค์อาจส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานหย่อน
ประสิ ท ธิ ภ าพ และได้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลน้ อ ย ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในปัจจุบั น ยั งมีจ านวนมากที่ มีพฤติกรรมที่
ต่ า งกั น จึ งจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น แนวทางการบริ ห าร
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิ ช าชี พ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เ ขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา

3. สมมุติฐานของการวิจัย
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 แตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษา

4. ขอบเขตในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 [2] (มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ.2548)
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา จาแนกเป็น
3 ขนาด
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
จาแนกเป็น 5 ด้าน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ใ นการวิจัยได้แ ก่ครูสายผู้ปฏิบัติการ
สอนเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาปทุม ธานีเขต 2
ปีการศึกษา 2556 จานวน 1,059 คน กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Mogan ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 308 คน [3] (บุญชม ศรีสะอาด, 2543:39-40)
โดยมี ขั้ น ตอนการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
สถานศึกษาขนาดเล็ก 109 คน สถานศึกษาขนาดกลาง
102 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 97 คน
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึก ษาตามมาตรฐานวิชาชีพสั งกัดสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 1 ฉบับแบ่ง ออกเป็น 2 ตอน
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ ต อบ ขนาดของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต
2 มีลัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามวิธี ของลิเคอร์ (Likert) คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 5 ด้าน ซึ้งมีข้อคาถาม
ทั้งหมด 33 ข้อ

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้
6.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (  ) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์สถิติเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการศึกษาพฤติก รรมของผู้บ ริหารสถานศึ กษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  =4.81) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านบุคลิกภาพการวางตัวเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (  =4.87) ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
(  =4.80) สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ (  =4.78) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการของบุคลากร (  =4.77) รองลงมา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ อยู่เสมอ
ปฏิบัติตนในการดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพีย ง
(  =4.75) และประพฤติป ฏิบ ัต ิต นเป็น ผู ้ม ีว ิน ัย ใน
ตนเอง (  = 4.48) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ปฏิบัติทาหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ (  =4.89)
ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ มี ผ ลงานในวิ ช าชี พ (  =4.86)
สร้างสรรค์เทคนิค ทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนา
วิ ช าชี พ (  =4.85) รองลงมามี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น คื อ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการ
จั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษา (  =4.83)
ประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละ
ต่ อ เนื่ อ ง (  =4.81) และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี (  =4.80) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (  =4.93)
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ นามาปรั บ ปรุ ง งานอยู่ เ สมอ
(  =4.90) เปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว นร่ ว มวางแผนการ
ปฏิ บั ติ งานที่ เ หมาะสมกั บ ตนเอง (  =4.86) ส่งเสริมให้
กาลังใจผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (  =4.83) เอาใจใส่
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและผู้ รั บ บริ ก าร (  =4.79) และ
ปฏิ บั ติ ง านหน้ า ที่ โ ดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานและ
ประโยชน์ส่วนรวม (  =4.73) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม (  =4.97) สร้างความภาคภูมิใจต่อบุคลากร
(  =4.90) สนับ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ (  =4.89) มี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคลากร (  =4.88) ยกย่องชมเชย
ให้ ก าลั งใจ อย่ างกั ลยาณมิ ตร (  =4.83) และรั ก ษา
ผลประโยชน์และสิทธิของบุคลากร (  =4.75) มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์พัฒนาชุมชน
(  =4.90) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง (  =4.89) ยึด มั ่น ในระบอบประชาธิป ไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย์ ทรงเป็น ประมุข (  =4.86) มี
ส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการ พัฒนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (  =4.82) ปฏิบัติตนเป็นผู้รักษาผลประโยชน์
ของส่ว นรวม (  =4.78) และปฏิบ ัต ิต นเป็น ผู ้น า
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม (  =4.77) มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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7.2 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษาตามมาตรฐานวิชาชีพสั งกัดสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จาแนกตาม
ขนาดของสถาน ศึกษาภาพรวมไม่แตกต่าง

8. การอภิปรายผล
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายได้ดังนี้
8.1 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อที่มีผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อในการ
ร่วมปฏิบัติงานและมองภาพรวมพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึก ษาของตนเองต่อ มาตรฐานวิช าชีพ ด้า น
จรรยาบรรณต่อ ตนเอง ด้า นจรรยาบรรณต่อ วิช าชีพ
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมอยู่ใน
ระดับ มากที ่ส ุด แสดงว่า พฤติก รรมของผู ้บ ริห าร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ทาให้ผู้ร่วมงานยึด
เป็นอย่างแบบอย่างที่ดี เป็น ที่เคารพนับ ถือและเป็น ที่
ไว้ว างใจในการปฏิบ ัต ิง านของผู ้ร ่ว มงานเกิด การ
ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ
ซึ่งเป็นค่านิยม ของวัฒ นธรรมในสังคมไทยที่ผู้บริหาร
สถานศึก ษาต้อ งทาให้ผู้ร่ว มงานยึ ด เป็น แบบอย่า งที ่ดี
และเกิดความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงาน
ส่งผลทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความเคารพนับถือในการร่วม
ปฏิบัติงานทาให้พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องเกณฑ์
มาตรฐานผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาของคุ รุ ส ภา พ.ศ.2540
คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามืออาชีพคือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ชาชีพ ได้ แก่ การเป็ นผู้ ริเ ริ่ ม
ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้
เสนอผลงานและเผยแพร่ ผ ลงานขององค์ ก ร เพื่ อ ให้
สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารที่มีต่อ
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การพัฒ นาองค์ก าร ทาให้เ กิด ความเชื่อ ถือ ศรัท ธาต่อ
การบริห ารงาน ตลอดจนการน าองค์ก รให้เ ป็น ที่
ยอมรับ ของสัง คมโดยส่ว นรวม และสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ วินัย ทิมย้ายงาม [4] ผลการวิจัยพบว่า
การวิจ ัย นี ้มุ ่ง ศึก ษาพฤติก รรมผู ้น าของผู ้บ ริห าร
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด สานัก งาน เขตพื้น ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาพรวมและรายด้านทุก
ด้า นอยู่ใ นระดับ มาก และสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
ขวัญใจ เกตุอุดม [5] ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นา
ของผู้บริหารโรงเรียน ประสิท ธิผลของโรงเรียนและ
ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งพฤติก รรมผู ้น าของ
ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษากับ ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมี
บทบาทอยู่ใ นระดับ มาก โดยเรีย งลาดับ ค่า เฉลี่ย ของ
พฤติก รรมของผู ้บ ริห ารสถานศึก ษาตามมาตรฐาน
ว ิช า ช ีพ ส ัง ก ัด ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จะพบว่า มีค่าเฉลี่ยมาก
ที ่ส ุด คือ จรรยาบรรณ ต่อ วิช าชีพ จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับ บริก าร จรรยาบรรณต่อ ผู้ร ่ว มประกอบวิช าชีพ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ต่อ สัง ค ม แ ล ะ ล า ด ับ ส ุด ท้า ย ค ือ
จรรยาบรรณต่อ ตนเอง เนื ่อ งจากผู ้บ ริห ารอาจให้
ความสาคัญ ของพฤติก รรมของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่ล ะด้า นแตกต่า งกัน เมื่อ พบ
ปัญ หาดัง กล่า วเกิด ขึ ้น คงเป็น หน้า ที ่อ ัน ส าคัญ ของ
หน่วยงานต้นสังกัดต้องรีบหาวิธีการและดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายและศึกษาแนวทางไปสู่ความสาเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาตามที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาเป็นราย
ด้า นพบว่า ด้า นจรรยาบรรณต่อ ตนเอง ข้อ ประพฤติ
ปฏิบ ัติต นเป็น ผู ้ม ีวิน ัย ในตนเองมีค่า เฉลี่ย ต่ ากว่า ข้อ
อื่นๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีโอกาส
ทางานร่วมงานกับผู้ร่วมงานน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บ ริห ารมีภ าระงานที่ต้อ งรับ ผิด ชอบมากส่ว นครูก็มี
หน้า ที่ทีต้อ งรับ ผิด ชอบอยู่แ ล้ว การไม่ไ ด้ร่ว มงานกัน
อาจสร้า งทัศ นคติที ่แ ตกต่า งกัน ได้ สอดคล้อ งกับ
แนวคิดของ ณรงค์ ศรีเฮงไพบูลย์ [6] การดาเนินการ
เรื ่อ งหลัก สูต ร การประกัน คุณ ภาพภายใน การ
เตรียมการรับการประเมินภายนอก และการรายงาน
อื่นๆ ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนให้ปฏิบัติ ทาให้ผู้บริหารมี
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เวลาพบปะกับครูในโรงเรียนน้อยลง การติดต่อสื่อสาร
ค าสั ่ง ต่า งๆ ด้ว ยวาจาเป็น ครั ้ง คราวอาจสื ่อ สาร
คลาดเคลื่อน สื่อสารความหมายผิดพลาด มีส่วนทาให้
พฤติกรรมข้อประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่ากว่าข้ออื่นๆ
8.2 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษาตามมาตรฐานวิชาชีพสั งกัดสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จาแนกตาม
ขนาดโรงเรียนผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ว ิช า ช ีพ ส ัง ก ัด ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู
สายผู้ป ฏิบัติก ารสอน จาแนกตามขนาดสถานศึก ษา
ผลการเปรียบเทียบปรากฏว่า พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึก ษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ตามความ
คิด เห็น ของครูผู ้ป ฏิบ ัต ิก ารสอน จ าแนกตามขนาด
สถานศึก ษาไม่แ ตกต่า งกัน ทั ้ง นี ้อ าจเป็น เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผู้นา
ก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ไ ม ่แ ต ก ต ่า ง กัน กับ ผู ้บ ร ิห า ร
สถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้น
ที่ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้ร่วมงานเกิด
ความเชื่ อ ในการร่ ว มปฏิ บั ติ ง านและมองภาพรวมใน
บทบาทผู้ บริห ารสถานศึกษาของตนเองต่อพฤติก รรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับนโยบายที่
เกี่ยวกับการศึกษา แผนงานของกรม กระทรวงเจ้าสังกัด
และเป็ น ผู้ น าที่ มี ทั ก ษะความสามารถในการบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เสกสรร รัตนจริยากุล [7] สานัก งาน
คณะกรรมการข้า ราชการครู ได้ก าหนดความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งผู้บ ริหารสถานศึก ษาไว้
ว่า มีค วามรู้ใ นการบริห ารสถานศึก ษาอย่า งเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถใน
การบริห ารงานวิช าการ มีค วามรู ้ค วามเข้า ใจใน
หลัก สูต รและพัฒ นาคุณ ภาพการเรีย นการสอน มี
ความรู้ในงานบริหารการศึกษารู้กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ แบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ สามารถควบคุมแนะนา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อ ง
ปฏิบัติงานดังกล่า วได้อ ย่า งถูก ต้อ งมีความสามารถใน
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การวิเ คราะห์แ ผนและโครงการ มีค วามรู้ใ นเรื่อ ง
กระบวนการกลุ ่ม และการติด ต่อ สื ่อ ความหมายมี
ความรู้ค วามเข้า ใจในหลักการมีค วามสามารถในการ
ปกครองบังคับบัญชา สามารถเสริมสร้างความร่วมมือ
ร่ว มใจภายในสถานศึก ษา ระหว่า งสถานศึก ษากับ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความ
เข้า ใจในบทบาทและภาระหน้า ที ่ข องสถานศึก ษา
นโยบายที่เ กี่ยวข้อ งกับ การศึก ษา แผนงานของกรม
กระทรวงเจ้าสังกัด มีความสามารถในการตัดสินใจและ
สามารถขจัดความขัดแย้งได้ดีมากเป็นพิเศษ มีความรู้
ความเข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
รัฐ บาล ปัญ หาการเมืองของประเทศ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการบริหารการศึกษา หรือ
ภารดี อนันต์นาวี [8] ได้ก ล่าวไว้ว่า อาจเป็นเพราะ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ทาให้ส มาชิก ในกลุ่ม เชื่อ ว่า มี
ความสามารถใน การแก้ปัญหา ต่างๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่
ได้โ ดยอาศัย อานาจหน้า ที่หรือ การกระทาของผู้นาใน
การชัก จูงหรือ ชี้นาบุค คลอื่น ให้ป ฏิบัติงานสาเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทาให้ผู้ร่วมงานในการบริหารงาน
ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาไม่แ ตกต่า งกัน ในด้า นต่า งๆ
ไม่ว่าจะเป็น ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุด มการณ์ ด้าน
การสร้า งแรงบัน ดาลใจ ด้า นการกระตุ้น ทางปัญ ญา
และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุ
นี ้จ ะ เ ห็น ว่า ปัจ จัย เ บื ้อ ง ต้น อ า จ ท า ใ ห้ผู ้บ ริห า ร
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีพ ฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพไม่แ ตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อ พิจ ารณาผลการเปรีย บเทีย บพฤติก รรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
แตกต่า งกัน จากด้า นอื่น ๆผลการทดสอบ เป็น รายคู่
พบว่า พฤติกรรมของผู้บริ หารสถานศึกษาสถานศึกษา
ขนาดกลางกับ สถานศึก ษาขนาดใหญ่ แตกต่า งกัน
ทั ้ง นี ้อ าจเป็น เพราะ ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษาเป็น ผู ้มี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึก ษา การแสวงหาจากแหล่ง ทรัพ ยากรต่า งๆ เช่น
งบประมาณ เงิน รายได้ เงิน บริจ าค ทรัพ ยากรจาก
ชุมชน ซึ่งขนาดของโรงเรียนอาจมีผลต่อความแตกต่าง
กัน ทั ้ง จ า นว น ค รู ค ว า ม พ ร้อ ม ข อง ผู ้ป กค ร อ ง
ทรัพ ยากรต่า ง ๆโรงเรีย นขนาดใหญ่ม ีโ อกาสหา
ทรัพ ยากรได้ม ากกว่า โรงเรีย นขนาดกลาง ขณะที่
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โรงเรียนขนาดเล็กมีการใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่าจึงอาจ
ทาให้มีท รัพ ยากรที่มีอ ยู่เ พีย งพอต่อ ความต้อ งการใน
การใช้งาน สอดคล้ องกับ พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์ [9]
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการจัดสรรทรัพยากร โดย
จัด เรีย งตามลาดับ ความสาคัญ หรือ ความพร้อ มของ
โครงการที่จะทา หลักการสาคัญอยู่ที่การใช้ทรัพยากร
โดยมีการวางแผนการใช้ ควบคุมการใช้อย่างประหยัด
และมีป ระสิท ธิภ าพปัญ หาและอุป สรรคเรื ่อ งการ
บริห ารทรัพ ยากรทางการศึก ษา อาจมีผ ลเกี ่ย วกับ
ขนาดของสถานศึก ษาเนื ่อ งจากสถานศึก ษาขนาด
ต่า งกัน อาจมีผ ลต่อ ประสิท ธิภาพในการหาทรัพยากร
ทางการศึกษา การบริห ารทรัพยากรทางการศึก ษาที่
แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ที่ตั้งไว้
จากการวิจัยพบว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรคานึงถึง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานีเขต 2 เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
9.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
9.2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานีเขต 2
9.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นา
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานีเขต 2

10. กิตติกรรมประกาศ
บทความงานวิจัยนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง
จาก ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุ ว รรณา โชติ สุ กานต์ ที่ ก รุณ าให้ ค าปรึ ก ษาชี้ แ นะ
แนวทาง และตรวจแก้ไข ข้อบกพร้องต่างๆ ของการวิจัย
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มาโดยตลอดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ท่ า นคณาจารย์ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก าร
อบรม และความรู้ในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประกอบด้วย ดร.ดวงกมล เปียทอง
อาจารย์ใจสาย อุนนะนันท์ และอาจารย์นันทินิจ เที่ยงพูนโภค
ที่ก รุณ าสละเวลาตรวจสอบเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย
ครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ผู้ เ ป็ น ก าลั งใจ
ให้ แก่ ผู้วิ จัย เสมอมา คุ ณค่ า และประโยชน์ อัน เกิ ดจาก
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ คณะผู้ วิ จั ย ขอมอบบู ช าพระคุ ณ บิ ด า
มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ และขอน้อมบูชาท่านบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยความรักและเมตตา
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การศึกษาการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2
A Study on Administration of One School One Tumbol Project under
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service, Areas 1 and 2
ฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรีตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 การ
วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นศึกษาสภาพ และปัญหาการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล กลุ่ม
ตัวอย่างคือ โรงเรียนดีศรีตาบล โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นศึกษาแนวทางพัฒนาการดาเนินงานโรงเรียนดีศรี
ตาบล กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนดีศรีตาบล โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีตาบลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงตามลาดับคือ ด้านบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการเรียนรู้ ปัญหาการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีตาบลในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงตามลาดับคือ ด้านการเรียนรู้
รองลงมาคือด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการ และแนวทางพัฒนาการ
ดาเนินงานโรงเรียนดีศรีตาบล ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ควรมีการวางแผน กาหนดนโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน และมีการกากับติดตามให้คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
จริงจัง ตามขั้นตอนระยะเวลาที่กาหนด ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบกับ
การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ควรหา
งบประมาณจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ควรเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และชุมชนสามารถเข้ามาบริหาร
โรงเรียนได้ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีจากชุมชน
คาสาคัญ : การดาเนินงาน, โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล, โรงเรียนประถมศึกษา, ปัญหาการดาเนินงาน

Abstract
The purposes of this research were to study the conditions, problems and development
guidelines of one school one tumbol project under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary
Educational Service Areas 1 and 2. The population consisted of 110 school administrators. The
research instruments were a five rating scaled questionnaire and structured interviews. The
statistical analysis was performed in terms of mean and standard deviation. The development
guidelines were studied from 16 school directors and the instrument was a structured interview,
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and the data was analyzed via content analysis. The findings are indicated as follows: 1) As a whole,
the administration conditions of the project was at high level, naming respectively from high to low
levels: atmosphere and environment, management, participation and learning; 2) As a whole, the
problems of the project were at low levels, naming respectively from high to low levels: learning,
atmosphere and environment, participation and management; 3) Regarding development guidelines
of the project, for management, there should be planning, assigning policies and people in duties
clearly with continuously monitoring and following up for conclusion, evaluation and reporting the
results according to steps and time limit. For learning, the teachers should be promoted in
producing media, using technological media in learning management, promoting teachers to
develop their knowledge and observing the educational operation. For atmosphere and
environment, internal and external budget should be seek for better learning management, and
regarding participation, teachers, students and communities should have chances in managing the
schools according to their roles and duties for good cooperation from the communities.
Keywords: The condition of operating school, One School One Tumbol Project, , The problems of
operating school, The primary schools.

1. บทนา
โครงการโรงเรี ย นดี ศ รี ต าบล เป็ น โครงการที่ ยึ ด
หลักการพัฒนาคุณภาพโดยกาหนดพื้นที่เป็นฐาน (Area –
based development)โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียน
ระดั บต าบลในท้ องถิ่ นชนบท ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงพิจารณาการดาเนินโครงการต่างๆ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในความรับผิดชอบให้
เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ ร อ ง รั บ กั บ แ น ว น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึ กษาธิ การเกี่ ยวกั บการพั ฒนาโรงเรี ยนดี ศรี
ตาบล 7,000 โรง โดยได้ปรับกิจกรรมดาเนินโครงการต่าง
ๆ มุ่งตรงไปสู่การพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายที่กาหนดให้เป็น
โรงเรี ยนดี ระดั บต าบล เพื่ อพั ฒนาให้ เป็ นโรงเรี ยนที่ มี
คุณภาพ รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
จากโรงเรี ยนที่ อยู่ บริ เวณใกล้ เคี ยงในต าบลได้ มาเรี ยน
นาไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้นักเรียนในท้องถิ่นชนบทได้เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย [1]
เป้าหมายของโครงการโรงเรียนดีศรีตาบลนี้ ยังให้
ความสาคัญต่อการบริหารงานโรงเรียน ดังปรากฏในแนว
ทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดีศรีตาบล โดย
ก าหนดให้ โ รงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะต้ อ งจั ด การ
ด าเนิ น งานตามบทบาทของโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ า หมายตามตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น
ประกอบด้ว ย 1. ด้า นการบริห ารจัด การ 2. ด้ านการ

เรียนรู้ 3. ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และ 4. ด้าน
การมี ส่ ว นร่ ว ม [1] ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 เป็น
หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ตรงต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน ได้ด าเนิน งานจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
สนองต่ อ โครงการโรงเรี ย นดี ศ รี ต าบล ดั ง ปรากฏใน
ทิศทางและแนวทางจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในกลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาว่ า ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามีการส่งเสริ มโรงเรีย นดีศ รีตาบลสู่ โรงเรีย น
คุณภาพ และมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนดี
ศรีตาบล [2] และในจุดเน้นในการดาเนินงานด้านการ
บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพตามระดั บ
มาตรฐาน โดยกาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้ น ที่ ช นบท ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 กาหนดในกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [3]
ซึ่ งจากเหตุ ผลดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ย จึ งมี ความสนใจที่ จ ะ
ศึกษาการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผลการศึกษา
ครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นางาน
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บริหารงานของโรงเรียนดีศรีตาบล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
และ เขต 2 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
และ เขต 2

3. ขอบเขตในการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอน คือ
3.1.1 ขั้ น ศึ ก ษาสภาพ และปั ญ หาการด าเนิ น งาน
โครงการโรงเรี ย นดี ศ รี ต าบล ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ประชากรที่ใช้ใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ โรงเรี ย น โดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ
ผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการวิจัยจานวน
ทั้งสิ้น 151 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนดีศรีตาบล
โดยผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 110 คน
และคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ [4]
และใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน
3.1.2 ขั้นศึกษาแนวทางพัฒนา การดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
และ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียน
ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผู้ให้ข้อมูลคือ
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ผู้อานวยการโรงเรียน ที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
โรงเรียนดีศรีตาบล ซึ่งจะได้ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยจานวน
ทั้งสิ้น 16 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่จะตอบแบบ
สัมภาษณ์ อาเภอละ 1 โรงเรียน
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
3.2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ สภาพ และปั ญ หาการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
3.2.2 ตั ว แปรตาม คื อ แนวทางการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเอกสาร หลั ก การ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานโรงเรียนดีศรีตาบล อีกทั้งผู้วิจัยยังอาศัยแนว
ทางการด าเนิ นงาน ตามโครงการโรงเรีย นดีศ รี ตาบล
ตามบทบาทของโรงเรี ย น ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ที่ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ สั ง เคราะห์ แ นวทางการ
บริหารงานโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
โดยสรุปออกมาได้ทั้งสิ้น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้าน
การบริห ารจัด การ, 2. ด้ า นการเรี ย นรู้ , 3. ด้ า น
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และ 4. ด้านการมีส่วนร่วม
[1] แล้วจึงมากาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังต่อไปนี้
สภาพและปัญหาการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการเรียนรู้
- ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการมีส่วนร่วม
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีตาบล
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการเรียนรู้
- ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการมีส่วนร่วม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ซึ่งผู้วจิ ัยได้
ดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ประกอบด้วย
4.1 ศึกษาสภาพ และปัญหาการดาเนินงานโครงการ
โรงเรี ยนดีศ รีตาบล ของโรงเรียนในสัง กัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และเขต 2
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ โรงเรียน โดยผู้ให้
ข้อมูลคือ ผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการ
วิจัยจานวนทั้งสิ้น 151 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
ดี ศ รี ต าบล โดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
จานวน 110 โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิ จัยในครั้ งนี้เป็นแบบสอบถาม
สภาพ และปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 และเขต 2
ประกอบด้วยข้อคาถามการดาเนินงาน 4 ด้าน คือ 1.ด้าน
การบริหารจัดการ มีจานวนข้อคาถาม 11 ข้อ 2.ด้านการ
เรียนรู้ มีจานวนข้อคาถาม 23 ข้อ 3.ด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม มีจานวนข้อคาถาม 15 ข้อ และ 4.ด้านการมี
ส่วนร่วม มีจานวนข้อคาถาม 11 ข้อซึ่งจะได้แบบสอบถาม
ทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็น แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบ
ตามระดั บ ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง มี เ กณฑ์ ใ นการก าหนดค่ า
น้าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับ
4.2 ศึ ก ษาแนวทางพั ฒนาการด าเนิ น งานโครงการ
โรงเรี ยนดีศ รีตาบล ของโรงเรียนในสัง กัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และเขต 2
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผู้ ให้ ข้ อมู ลคื อ
ผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการวิจัยจานวน
ทั้งสิ้ น 16 คน โดยผู้วิจั ยคั ดเลือกโรงเรียนที่จะตอบแบบ
สั มภาษณ์ อ าเภอละ 1 โรงเรี ยน โรงเรี ยนที่ เลื อกเป็ น
โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่
2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตาบล

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษา พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 เขต 2 แบ่ ง
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการเรียนรู้ 3. ด้ านบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อม
และ 4. ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง การกาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นประเด็น

5. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
5.1 สภาพการดาเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยมี
การปฏิ บั ติ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ในด้ า นบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การมีส่วนร่วม และด้านการเรียนรู้
5.2 ปัญหาการดาเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
ในภาพรวมมี ปัญ หาอยู่ใ นระดั บ น้อ ยทั้ ง 4 ด้า น โดยมี
ปั ญ หามากที่ สุ ด ในด้ า นการเรี ย นรู้ รองลงมาคื อ ด้ า น
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
การบริหารจัดการ
5.3 แนวทางพัฒนา การดาเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรี ต าบล ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 นั้นแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
5.3.1 ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการวางแผน กาหนด
นโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน และมีการ
กากับติดตามให้คาแนะนาอย่างต่อเนื่องสรุป ประเมินผล
รายงานการด าเนิ น งานอย่ า งจริ ง จั ง ตามขั้ น ตอน
ระยะเวลาที่กาหนด
5.3.2 ด้านการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน
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5.3.3 ด้ านบรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อม ควรหา
งบประมาณจากทั้ งภายในและภายนอก เช่ น ภาครั ฐ
เอกชน และชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5.3.4 ด้ า นการมี ส่ วนร่ วม ควรเปิ ด โอกาสให้ ค ณะครู
นักเรียน และชุมชนสามารถเข้า มาบริหารโรงเรียนได้
ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรักใน
โรงเรียน

6. การอภิปรายผล
จากการศึกษาการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ตาบล ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 มี
ประเด็นนามาอภิปรายดังต่อไปนี้
6.1 สภาพการดาเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษา พระนครศรีอ ยุ ธยา เขต 1 และ เขต 2
พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการ
เรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
นั้นมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีศรีตาบลตามบทบาทของโรงเรียน ให้โรงเรียน
มีการดาเนินงานในเรื่องของการปรับปรุงบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมไว้ในแผนการดาเนินงานในระยะแรกๆ ซึ่ง
โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าโครงการนั้นจาเป็นจะต้องมี
การด าเนิ น งานในการปรั บ ปรุ งด้ า นบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของทางโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัตนา สิทธิราช [5], ไมตรี โหมดเครือ [6]
และ กฤษฎา สารการ [7]
6.2 ปัญหาการดาเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ใน
ภาพรวม อยู่ ใ นระดั บน้ อ ย เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ย
มากลงมาคื อ ด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ า นบรรยากาศและ
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สิ่งแวดล้อมมี ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
นั้นมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีศรีตาบลตามบทบาทของโรงเรียน ให้โรงเรียน
มี ก ารด าเนิ น งานในเรื่ อ งของการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของ
นักเรียน แต่โรงเรียนยังขาดศักยภาพในการจัดหาแหล่ง
ในการจัดจาหน่ายสินค้า ขาดตลาดที่มีความสามารถใน
การรองรั บ สิ น ค้ า ที่ โ รงเรี ย นผลิ ต ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของธนกร อินทขันตี [8], กฤษฎา สารการ [7]
และสินี สิวาธรณิศร [9]
6.3 แนวทางพัฒนา การดาเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรี ต าบล ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 สรุปออกมาเป็น 4 ด้านประกอบด้วย
6.3.1 ด้านการบริหารจัดการ นั้น โรงเรียนควรมีการ
วางแผน กาหนดนโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบให้
ชั ด เจน และมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามให้ ค าแนะน าอย่ า ง
ต่อเนื่องสรุป ประเมินผล รายงานการดาเนินงานอย่าง
จริงจัง ตามขั้นตอนระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะ หัวใจของการบริหารจัดการโรงเรียนให้ประสบ
ผลสาเร็จนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องมีการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจาปี หรือ แผนระยะยาว เพื่อ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจาเป็นที่
จะต้องมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆของ
ทางโรงเรียนให้มีความชัดเจน และต้องมีการประเมิน
ตามระยะเวลาที่กาหนดซึ่งจะสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของรุ่งทิวา เกษดี [10]
6.3.2 ด้า นการเรีย นรู้ โรงเรีย นดีศ รีตาบลนั ้น ควร
ส่ง เสริม ให้ค รูผ ลิต สื่อ ใช้สื่อ เทคโนโลยี ประกอบกับ
การจัด การเรีย นรู้ข องนัก เรีย น ส่งเสริม ให้ค รูเ ข้า รับ
การพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้มีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้อง
นาสื่อ การเรีย นการสอนมาใช้ใ นการจั ด กิจ กรรมการ
เรียน เพื่อที่จะสามารถอธิบายเนื้อหารของบทเรียนให้
มีค วามเข้า ใจมากยิ ่ง ขึ ้น ประกอบกับ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ครู
จึงสามารถที่จะเลือ กใช้สื่อ การสอนที่มีค วามน่า สนใจ
และมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ทางโรงเรีย นจึง จะต้อ ง
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ส่ง เสริม ให้ค รูผ ลิต สื่อ ใช้สื่อ เทคโนโลยี ประกอบกับ
การจัด การเรีย นรู ้ข องนัก เรีย น ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจัยของวิชัย จันทพรม [11]
6.3.3 ด้ า นบรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ ม ควรหา
งบประมาณ จากทั้ งภายในและภายนอก เช่ น ภาครั ฐ
เอกชน และชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการ
เรี ย นรู้ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ การด าเนิ น งานด้ า น
บรรยากาศและสิ่งแวดล้ อม จะไม่สาเร็ จได้ถ้าหากขาด
งบประมาณในการด าเนิ น งานด้ า นบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม เพราะการบริหารจั ดการด้านบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มีความจาเป็ น ต่อการ
เรียนรู้และต้องใช้งบประมาณในจานวนมาก ฉะนั้นทาง
โรงเรี ย นจึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด สรรงบประมาณของทาง
โรงเรี ย นเอง และงบประมาณจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ภายนอก เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอกั บ การด าเนิ น งานด้ า น
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจั ย
ของภูวนัย สุวรรณธารา [12]
6.3.4 ด้านการมีส่วนร่วม สาหรับแนวทางการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานโรงเรียนดีศรีตาบลนั้น โรงเรียน
ควรเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และชุมชนสามารถ
เข้ า มาบริ ห ารโรงเรี ย นได้ ต ามบทบาทและหน้ า ที่ ข อง
ตนเอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ในโรงเรี ย น ทั้ งนี้ อ าจเป็ น
เพราะ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด
การศึกษาและ ชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนสนับสนุน
ในการจั ด การศึ ก ษาของทางโรงเรี ย น ทางโรงเรี ย น
จะต้องสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเกิดความรักใน
โรงเรียนของตัวเองก่อน โดยอาจเริ่มจากการเปิด โอกาส
ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามีส่ ว นร่ วมในการบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียนตามกรอบหน้าที่ เพื่อให้เกิดความรัก และความ
เป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศักดิ์ผจญ เริงใจ [13]
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วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึ กษา,มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา,
2547.
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ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
The Good Governance of Bangkrang Sub-district Administration
Organization in Amphur Muang, Nonthaburi Province
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรที่มี ต่ อ การบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ 2) เปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยประชากร คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2) บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษาและตําแหน่งแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Abstract
This research aimed to 1) study officials’ opinions towards good governance of Bangkrang
Sub-district Administration Organization in Amphur Muang, Nonthaburi province, and 2) compare
levels of personal officials’ opinions towards good governance of Bangkrang Sub-district
Administration Organization in Amphur Muang, Nonthaburi province. The samples were 123 officials
of Bangkrang Sub-district Administration Organization in Amphur Muang, Nonthaburi province. The
instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and
standard deviation. The results showed that : 1) As a whole, the levels of officials’ opinions
towards good governance were at a high level. When each aspect was classified, it was found that
the administration for achievement of government task. 2) The differences of age, education
background and position affected the good governance at the different levels.
Keywords: good governance
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1. บทนา
รัฐบาล ภายใต้ระบบโครงสร้างของกระทรวง ทบวง
กรม ต่าง ๆ มีแนวโน้มเข้าสู่ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
เกิดขึ้นจากระเบียบ ข้อกําหนดทางราชการ สมรรถภาพ
ของผู้นําประเทศ ความจํากัดเกี่ยวกับการจัดสรร จัดหา
และจั ด การทรั พ ยากรของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั่วโลก ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิต การเคลื่อนย้าย
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เงิ น ทุ น สิ น ค้ า และคน ทํ า ให้ เ กิ ด ผล
กระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนอย่ า ง
กว้างขวางและรวดเร็ว จึงเป็นแรงกดดันที่ภาครัฐ จะต้อง
ทบทวนบทบาทหน้าที่ และปรับปรุงการให้บริการใหม่
อี ก ทั้ งปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามความ
ต้องการของประชาชนที่ต้องพิจารณาแก้ไขดําเนินการ
ตลอดเวลา ประกอบกับกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทําการประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลต้องปฏิบัติตาม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร ที่
มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
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พนักงานส่วนตําบล จํานวน 27 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน
8 คน และพนักงานจ้าง จํานวน 66 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทีเ่ กี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง
ตอนที่ 2 ข้ อมู ลเกี่ ยวกับระดับความคิ ดเห็นของ
บุคลากร ที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 42 ข้อ โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ด้าน แบบสอบถามจัดทําแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท
(Likert’s Scale) โดยนําคะแนนที่ได้มาวิ เคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน
เฉลี่ ย โดยใช้ เกณฑ์ ข องค่ า พิ สัย (Range) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุ
ระหว่ า ง 4 6-60 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และเป็นพนักงานจ้าง

3. วิธีดาเนินการวิจัย

4.2 ข้อมูลด้านระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

3.1 ประชากร
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวนทั้งหมด 123 คนประกอบด้วย
ผู้บริหาร จํานวน 4 คน สมาชิกสภา อบต. จํานวน 18 คน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การ
บ้า นเมื อ งที่ดี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางกร่ า ง
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม
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วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
1. ด้านการบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน
2. ด้านการบริหาร
ราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ
3. ด้านการบริหาร
ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ด้านการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
5. ด้านการปรับปรุง
ภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์
6. ด้านการอํานวย
ความสะดวกและ
การสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน
7. ด้านการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
รวม

ระดับความคิดเห็น

แปล

ความ
3.44 0.664
มาก

ของรัฐ ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ด้านการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ด้านการ
อํา นวยความสะดวกและการสนองความต้ องการของ
ประชาชน ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชย
สุขของประชาชน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน

3.84

0.564

มาก

3.71

0.595

มาก

4.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
บุคลากร ที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางกร่ า ง อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี
บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษาและตํ า แหน่ ง
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่ วนตําบลบางกร่า ง
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน

3.17

0.786

ปาน
กลาง

5. การอภิปรายผล

3.69

0.614

มาก

3.65

0.612

มาก

3.19

0.779

ปาน
กลาง

3.53

0.563

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ของ
บุคลากรต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิ จารณาระดับ ความ
คิดเห็นเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

จากการศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี 7
ด้าน รายละเอียดดังนี้
5.1 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า การบริการ
สาธารณะของ อบต. เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
โดยคํานึงถึงประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับ สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน มีการรับฟังความคิดเห็น
และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ
ของ อบต. แล้วนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนไปใช้ประกอบในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบแผนงาน
หรือโครงการต่างๆ ของ อบต. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิพวรรณ์ ทันรังกา [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงาน
ตามหลั กการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี ข ององค์ การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลท่ า หลวง อํ า เภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน พบว่า ในการบริหารราชการได้นํ าความ
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คิดเห็นของประชาชนไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการ
ปฏิบั ติงาน เปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการ
บริหารราชการและร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน
ต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎาภรณ์ ยาหอม
[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนํา หลัก เกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วน
ตําบลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 2 ปี จังหวัด
ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า การนํา หลักเกณฑ์ก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้น สามารถทําให้การบริหารงานง่ายขึ้น การ
ทํางานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสะดวก
รวดเร็ว แก่ป ระชาชน มีค วามโปร่ง ใส เปิด เผยและ
ตรวจสอบได้ ส่ว นหลัก การบริห ารที ่ทุก หน่ว ยงานให้
ความสําคัญ คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาท้องถิ่น การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการ
บริห ารงานของท้อ งถิ ่น และการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการเข้ามาร่วมตรวจสอบการบริหารงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเอง รวมทั้ง
การทํา งานเชิงบูร ณาการกับ ทุก ภาคส่ว น จึงส่งผลให้
การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย
5.2 ด้านการบริห ารราชการเพื่อ ให้เ กิด ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากร
อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า อบต. มี
การจัด ทํ า แผนพัฒ นาสามปี เป็น ไปตามขั ้น ตอน
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการนําโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีมาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ โดยระบุร ายละเอีย ดของขั ้น ตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการ
มีคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเป็ นลาย
ลัก ษณ์อ ัก ษร ส่ง เสริม สนับ สนุน การพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุค ลากรและมีก ารจัด โครงการซึ่งได้
บูร ณาการการปฏิบ ัต ิง านร่ว มกับ อปท .อื ่น หรือ
หน่วยงานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ์
ทันรังกา [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ พบว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

79

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดทําแผน มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจษฎาภรณ์ ยาหอม [1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา :
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลที ่ไ ด้ร ับ รางวัล การบริห าร
จัดการที่ดี 2 ปี จังหวัด ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า
การนําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
ผู้บ ริห ารองค์ก ารบริหารส่วนตํา บลนั้น สามารถทําให้
การบริห ารงานง่า ยขึ้น การทํา งานเกิด ประสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผล เกิดความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน มี
ความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ ส่วนหลักการ
บริห ารที ่ท ุก หน่ว ยงานให้ค วามสํ า คัญ คือ การยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น การสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น
และการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการเข้า มาร่ว ม
ตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเอง รวมทั้งการทํางานเชิงบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย
การบริห ารจัด การที ่ด ี และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย
สมพงษ์ ประดับวงษ์ [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนํา
หลัก เกณฑ์ก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ด ีม าใช้ก ับ
องค์ก ารบริหารส่วนตําบลห้วยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึก ษาพบว่า การบริหารราชการ
เพื ่อ ให้เ กิด ผลสัม ฤทธิ ์ โดยให้ส ่ว นราชการกํ า หนด
แผนการทํา งานที่มีวัต ถุป ระสงค์ที่จ ะชี้วัด ผลลัพธ์ข อง
งานได้
5.3 ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
เกิด ความคุ ้ม ค่า ในเชิง ภารกิจ ของรัฐ พบว่า ระดับ
ความคิด เห็น ของบุค ลากรอยู ่ใ นระดับ มาก โดย
บุค ลากรมีค วามเห็น ว่า การจัด ซื้อ หรือ จัด จ้า งของ
อบต . ถูก ต้อ งเป็น ไปตามระเบีย บ ข้อ บัง คับ และ
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง ภารกิจ หรือ โครงการที่ อบต .
ดํา เนิน การแล้ว เสร็จ ตามระยะเวลาที่กํา หนด โดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่รัฐ และประชาชนจะได้รับ มีการ
ประชาสัม พัน ธ์แ ผนการดํา เนิน งาน และโครงการให้
ข้า ราชการและประชาชนทราบ มีก ารจัด ซื ้อ จัด จ้ า ง
ดําเนินการโดยเปิดเผย และคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
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ต่อ รัฐ และประชาชน ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
ทิพ วรรณ์ ทัน รัง กา [2] ได้ศ ึก ษาวิจ ัย เรื ่อ งการ
บริห ารงานตามหลัก การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี
ขององค์ก ารบริห ารส่ วนตํา บลท่า หลวง อํา เภอพิม าย
จัง หวัด นครราชสีม า ผลการศึก ษาพบว่า ด้า นการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
พบว่า มีก ารจัด ทํา มาตรการลดค่า ใช้จ่า ย และระบบ
การจัด การพัส ดุที่รัดกุม และมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การเผยแพร่ต่อ สาธารณะชน ผ่า นสื่อ ต่า งๆ โดยจะมี
การติด ประกาศประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนทราบ
และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของศิริก ัญ ญา เสริม รัม ย์
[4] ได้ศ ึก ษาวิจัย เรื่อ ง การวิเ คราะห์แ นวโน้ม การ
ดํ า เนิน งานขององค์ก า รบริห ารส่ว นตํ า บลตา ม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริห ารส่ว นตํา บลหนองขามและตํา บลคลองเมือ งผล
การศึกษาพบว่า การดําเนินงานของบริหารส่วนตําบล
มีก ารใช้ท รัพ ยากรอย่า งประหยัด มีป ระสิท ธิภ าพ
สอดคล้อ งกับงานวิจัย สุทธิรัต น์ จรรย์โกมล [6] ได้
ศึก ษาวิจัย เรื่อ ง การบริหารงานตามหลักการบริห าร
กิจการบ้านเมือ งที่ดีขององค์ก ารบริห ารส่วนตําบลทุ่ง
นาเลา อําเภอคอนสาร จังหวัด ชัย ภูมิ ผลการศึกษา
พบว่า มีก ารส่งเสริม ให้บุค ลากรขององค์การบริห าร
ส่วนตําบลใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด
5.4 ด้า นการลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง โดย
บุค ลากรมีค วามเห็น ว่า อบต. มีก ารจัด ทํา แผนภูมิ
ขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่า งชัด เจน มี
การประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิง านให้ป ระชาชนทราบ มีก ารมอบอํา นาจให้
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญ าต การอนุมัต ิ การปฏิบ ัต ิร าชการมีก ารจัด ทํ า
เอกสาร/แบบฟอร์ ม/คําร้องต่างๆ ที่มีความชัดเจน มี
การนํา เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการให้บ ริก าร
ประชาชน และอบต. มีก ารจัด ตั ้ง หรือ สนับ สนุน
ศูน ย์บ ริก ารร่ว มกับ หน่ว ยงานอื ่น ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจัย ของ ทิพ วรรณ์ ทัน รังกา [2] ได้ศึก ษาวิจัย
เรื ่อ ง การบริห ารงานตามหลัก การบริห ารกิจ การ
บ้า นเมือ งที่ดีข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลท่า หลวง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า
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ด้า นการลดขั ้น ตอนการปฏิบ ัต ิง าน ยุบ ยกเลิก
ปรับ ปรุง ภารกิจ ของรัฐ พบว่า มีก ารติด ประกาศ
ประชาสัม พัน ธ์แ ผนผัง กระบวนการลดขั ้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน
5.5 ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ พบว่า ระดับ ความคิด เห็นของบุค ลากรอยู่
ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า อบต. มีการ
ปรับ ปรุง กระบวนการ และขั้นตอนการให้บ ริการแก่
ประชาชน มีก ารจัด ทํา แก้ไ ข ปรับ ปรุง หรือ ยกเลิก
ข้อ บัญ ญัต ิต ่า งๆ เพื ่อ ให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ มีการดําเนินการ
ปรับ ปรุงอํา นาจหน้า ที่ โครงสร้า ง และอัต รากํา ลังได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ อบต. มีการ
ปรับ ปรุงภารกิจให้เ หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และ
สัง คม มีก ารทบทวน ยกเลิก ปรับ ปรุง กฎหมาย
กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ ต่า งๆ ให้ท ัน สมัย และมีก าร
วิเคราะห์ความจําเป็นของภารกิจ โดยคํานึงถึงนโยบาย
งบประมาณ และความคุ้มค่าของภารกิจโดยบุคลากรมี
ความเห็นว่า อบต. มีการปรับปรุง กระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีการจัดทํา แก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการ
ดํ า เนิน การปรับ ปรุง อํ า นาจหน้า ที ่ โครงสร้า ง และ
อัตรากําลังได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ
อบต. มีก ารปรับ ปรุงภารกิจ ให้เ หมาะสมกับ สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม มีการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย และ
มีก ารวิเ คราะห์ค วามจํา เป็น ของภารกิจ โดยคํา นึงถึง
นโยบาย งบประมาณ และความคุ้มค่าของภารกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย วัชรีย์ ศรีวิชัย [3] ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบล
ในอํา เภอเกาะคา จังหวัด ลํา ปาง ผลการศึก ษาพบว่า
กา ร บริห าร งานของเ ทศ บ าล ฯ ไ ด้ป รับ เป ลี ่ย น
กระบวนการทํางานของเทศบาลตําบล โดยมุ่งเน้นการ
ทํา งานที่ล ดขนาดขององค์ก ร กระจายอํา นาจให้ม าก
ขึ้น
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5.6 ด้านการอํานวยความสะดวกและการสนองความ
ต้องการของประชาชน พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า
อบต. จัดที่นั่ง น้ําดื่ม ให้ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ
มีบริการสายด่วนให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม
และร้อ งเรีย นได้ม ีก ารให้บ ริก ารในเวลาพัก เที่ย งและ
วันหยุดราชการ มีการจัดทําแผนผังขั้นตอน ระยะเวลา
การปฏิบ ัต ิง านและผู ้ร ับ ผิด ชอบในการให้บ ริก าร
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนทราบ อบต. ดํา เนิน การ
แก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนในทันที และมีการ
เปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพวรรณ์ ทันรังกา[2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นตําบลท่าหลวง อํา เภอพิม าย
จัง หวัด นครราชสีม า ผลการศึก ษาพบว่า ด้า นการ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน พบว่า การบริก ารขององค์การบริหารส่ว น
ตําบล แต่ละขั้นตอน มีความสะดวกไม่ยุ่งยาก
5.7 ด้า นการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ พบว่า
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
โดยบุค ลากรมีค วามเห็น ว่า อบต. มีก ารประเมิน ผล
ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิง านของเจ้า หน้า ที ่ม ีก าร
วิเคราะห์สรุปผล การประเมินผล รายงานให้ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบ มีการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะที่ อบต. จัด
ดําเนินการ โดยนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล ซึ่ง
เป็นความคิดเห็น ของประชาชนมาปรับ ปรุงแก้ไ ขการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการ
และความคุ ้ม ค่า ของภารกิจ ซึ ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย
ของ ทิพ วรรณ์ ทัน รัง กา [2] ได้ศ ึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง การ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลท่า หลวง อํ า เภอพิม าย
จัง หวัด นครราชสีม า ผลการศึก ษาพบว่า ด้า นการ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ พบว่า การแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัต ิงาน ได้จัด ให้มี
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร
ที ่ม ีต ่อ การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ด ีข ององค์ก าร
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บริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อภิปรายได้ดังนี้
1) บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิด เห็น ต่อ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไ ม่
แตกต่างกัน โดยปกติข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อมีการให้บริการแก่
ประชาชนและมีการติดต่อกับประชาชน แล้วประชาชน
รู้สึกพึงพอใจในบริการและการติดต่อนั้น เพศจึงไม่มีผล
ต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนตําบล
2) บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี
46 - 60 ปี และ61 ปีขึ้นไป มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มากว่ า
บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เป็นเพราะว่า
บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 60 ปี และ61 ปีขึ้นไป อยู่ในวัยแรงงานและมีวุฒิภาวะ
สูง ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสนใจและใส่ใจงานการบริการ
ประชาชน การบริห ารที ่ม ีผ ลกระทบต่อ ตนเองและ
ท้องถิ่น
3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปวส./ปวท./อนุปริญญา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาก
ว่า บุค ลากรมีร ะดับ การศึก ษาประถมศึก ษา เป็น
เพราะว่าได้รับการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังจิ ตสํานึกจาก
ครู อาจารย์ และได้ศ ึก ษาเพิ ่ม เติม จากหนัง สือ ต่า งๆ
มากมาย ทําให้มีความรู้ จึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
และนโยบายของผู้บริหาร
4) บุค ลากรที่ดํา รงตําแหน่งผู้บ ริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนัก งานส่ว นตํา บล และพนัก งานจ้า ง มีร ะดับ
ปัจ จัย ที ่ม ีผ ลต่อ ความคิด เห็น ต่อ การบริห ารกิจ การ
บ้า นเมือ งที ่ด ี มากกว่า บุค ลากรที ่ดํ า รงตํ า แหน่ง
ลูกจ้างประจํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่กําหนดนโยบายโดยไม่
ขัด ต่อ กฎหมายและรับผิด ชอบในการบริห ารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย สั่ ง อนุญาต
และอนุมัต ิเ กี ่ย วกับ ราชการขององค์ก ารบริห ารส่ว น
ตํา บล และเป็น ผู ้บ ังคับ บัญ ชาข้า ราชการและลูก จ้า ง
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สมาชิก สภา อบต. ถือ ว่า เป็น ฝ่า ยสภา หรือ ฝ่า ย
ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร พนักงานส่วน
ตําบลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อ บังคับ ข้อ บัญ ญัติ และนโยบายของผู้บ ริห าร ต้อ ง
ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ร าชการด้ว ยความอุต สาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่
ประมาทเลิน เล่อ ในหน้า ที่ร าชการ และบุค ลากรส่ว น
ใหญ่เป็นพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน

6.6 ด้านการอํานวยความสะดวกและการสนองความ
ต้องการของประชาชน อบต.ควรมีการเปิดเผยข้อมูล
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ให้ประชาชนทราบ

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางกร่ า ง อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไป
ใช้ ดังนี้

7. เอกสารอ้างอิง

6.1 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน อบต . ควรเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนติ ด ตาม
ตรวจสอบแผนงานหรือโครงการต่างๆ ของ อบต.
6.2 ด้า นการบริ ห ารราชการเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อ
ภารกิจของรัฐ อบต. ควรจัดโครงการซึ่งได้บูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
หน่วยงานอื่น
6.3 ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ อบต. ควรมีการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและ
ประชาชน
6.4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต. ควรมีการ
จัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานอื่น
6.5 ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ อบต. ควรมีการวิเคราะห์ ความจําเป็นของ
ภารกิจ โดยคํานึ งถึงนโยบาย งบประมาณ และความ
คุ้มค่าของภารกิจ

6.7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อบต. ควรมี
การประเมินผลคุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า
ของภารกิจ
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
Factors Affecting Performance of Student Care and Support
System of Advisors in Secondary Schools in Phranakhon Si
Ayutthaya Province under the Secondary Educational
Service Area Office 3
วรรณภา เย็นมนัส
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปรึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน 262 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การดาเนินงานระบบดูแล
ช่ว ยเหลื อ นัก เรี ยนของครู ที่ป รึ ก ษา โรงเรีย นมั ธยมศึก ษาในจั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนปฏิบัติสูงสุด ได้แก่
การคัดกรองนักเรียน รองลงมา ได้แก่ การรู้จักนักเรียนรายบุคคลส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่าสุด คือ การส่งต่อ 2) ปัจจัยที่
มีผลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ปัจจัย คือ ด้านภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Beta = .458) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Beta = .243) และด้านการทางานเป็น
ทีม (Beta = .192) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนต่อผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร้อยละ
69 สมการถดถอยที่คานวณโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z y = .458ภาวะผู้นาทางการเปลี่ยนแปลง +.243การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล + .192การทางานเป็นทีม
คาสาคัญ : การดาเนินงาน, ระบบดูแลช่วยเหลือ
^

Abstract
This research aimed to 1) study the performance of student care and support system of
advisors of secondary schools in Phranakhon Si Ayutthaya province, and 2) investigate factors affecting
the performance of student care and support system of advisors of secondary schools in Phranakhon
Si Ayutthaya province. The samples were 262 advisors in secondary schools in Phranakhon Si
Ayutthaya province under the Secondary Educational Service Area Office 3. The research instrument
was a questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and stepwise
regression. The results indicated that : 1) As a whole, the performance of student care and support
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system of advisors of secondary schools in Phranakhon Si Ayutthaya province under the Secondary
Educational Service Area Office 3 was at a high level for all aspects by ranking from the highest to the
lowest as follows: student selection, knowing each student and transferring student. 2) There were
three factors affecting the performance of student care and support system of advisors of secondary
schools in Phranakhon Si Ayutthaya province at the significant level of .05: transformational leadership
(Beta = .458), monitoring and evaluation (Beta = .243), and teamwork (Beta = .129). The variance of
student care and support system could be explained for 69 per cent. Regression equation that
calculated by standard score is Z y = .458 transformational leadership +.243 monitoring and evaluation + .192 teamwork
Keywords : Performance, Care and Support System
^

1. บทนา
ในปี พุทธศั กราช 2543 ได้ เกิ ดวิกฤติ การฆ่าตัวตาย
ของนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หา
สุขภาพจิตในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลาย
แห่ ง [1] กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง มอบหมายให้ ก รม
สุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษาร่วมกันวางแผนในการ
เฝ้าระวังปั ญหาดังกล่ าว กรมสามัญศึกษาตระหนักถึ ง
ความส าคั ญ จึ ง จั ด ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
เพื่อให้มีกระบวนการทางานเป็นระบบ มีความชัด เจนมี
การประสาน ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายทั้งใน
และนอกโรงเรี ย น รวมทั้ ง มี วิ ธี ก าร กิ จ กรรมและ
เครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้ประสบผลสาเร็จในทางปฏิบัติโดยมีแนวคิดหลัก
ในการด าเนิ น งาน คื อ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ศั ก ยภาพและ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่
แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล
ดังนั้น การยึดนักเรียนเป็นสาคัญในการพัฒนา เพื่อดูแล
ช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือส่งเสริม
จึงเป็นสิ่งจาเป็น ความสาเร็จของงานต้ องอาศัยการมี
ส่วนร่ว ม ทั้งการร่ วมใจ ร่วมคิดร่ว มทา ของทุ กคนที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ
ผู้ปกครอง หรือ ชุมชน [2]
การดาเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
[3] เป็นการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
การท างาน คื อ การรู้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล การ
คั ด กรองนั ก เรี ย น การส่ ง เสริ ม พั ฒ นานั ก เรี ย น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินงาน คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการดาเนินงาน
ครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้นเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนิ น งาน โดยมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง เครื อ ข่ า ย

ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ พ บว่ า โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ละโรงเรียนยังไม่ประสบ
ผลสาเร็จและ มีปัญหาอุปสรรคอีกมากมาย อีกทั้งการ
ดาเนินงานตามระบบการดูแล และปัจจัยในการส่งเสริม
การทางานทาให้ไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุผลตาม
แนวปฏิ บั ติ ข าดความต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง พบว่ า การ
บริ ห ารงานในระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นซึ่ งได้
ปฏิบั ติม าตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุ บัน ยังพบว่า มี
ปัญหาไม่สามารถดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จได้
กรมสามั ญ ศึ ก ษา [2] ได้ ก าหนดเป็ น นโยบายให้
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด กรมสามั ญ ทุ ก โรงเรี ย น
ดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2544
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้โรงเรียน
จั ด ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเร่ ง แก้ ปั ญ หายา
เสพติด และเพศศึกษาในโรงเรียน โดยประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง วัด และชุมชนในการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสาเร็จ ผู้บริหารจะต้อง
มีความเชื่อเกี่ยวกับเด็กทุกคนว่า 1) เด็กต้องการความรัก
ความเข้าใจ การให้อภัย อยากเป็นคนดี มีปัญญาและมี
ความสุข 2) เด็กต้องการศักยภาพที่จะเรียนและพัฒนา
ตนเองได้ตลอดชีวิต แต่ต้องใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่าง
กัน 3) ความสาเร็จงอกงามต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วม
ใจ ร่วมคิด ร่วมทา ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบ
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น เป็ น กระบวนการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน มีวิธีการและเครื่องมือ
มีมาตรฐานคุณภาพ มีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้
เพื่อให้การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นา
ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นมาด าเนิ น การตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่มีผลต่อ
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การดาเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ
5) การส่งต่อ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. วิธีดาเนินการวิจัย

2.2 ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และผลการศึ ก ษาวิ จั ย
สามารถน าไปปรั บปรุ งการด าเนิ น งานระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
สถานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนการ
บริหารงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จากการ
พัฒนาเครื่องมือ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน การ
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูที่ปรึกษา
หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง และการหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach alpha
coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

3. ขอบเขตของการวิจัย

5. ผลการวิจัย

2.1 ศึกษาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครู ที่ ป รึ ก ษาโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

3.1 ด้ า นประชากร ได้ แ ก่ ครู ที่ ป รึ ก ษาโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จ านวน 29
โรงเรียน เก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษาห้องเรียนละ 1 คน ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 262 คน จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้น คือ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย
3.2 ด้ า นตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได้ สั ง เคราะห์ ตั ว แปรจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สิทธิชัย
อิ่มอ่อง [4], กัลยา อาจฤทธิ์ [5], สุธัญญา แก้วคาแสน
[6], สรั ญ ญา เกิ ด แก้ ว [7],อั น ธนา มงคลสิ นธุ์ [8],
หทัยวรรณ วิชชุปัญญาพาณิชย์ [9] ได้ตัวแปรดังนี้
3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน
คือ 1) ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการทางาน
เป็นทีม และ 3) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ คือ 1) การรู้จักนักเรียน

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
5.1 การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล ด้าน
การคั ด กรองนั ก เรี ย น ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการ
ส่งต่อ ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานระบบ
ดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย นของครูที ่ป รึก ษาโรงเรีย น
มัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 จาก
การคัดเลือกตัวแปรที่มีผลต่อการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 3 โดยใช้ก ารวิเ คราะห์
ถดถอยพหุคูณ แบบขั ้น ตอน (Stepwise multiple
regression analysis) พบว่า ตัวแปรที่สามารถกาหนด
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ความแปรปรวนต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มี 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการทางาน
เป็นทีม และ 3) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เรียงลาดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อ ยได้ดังนี้
1) ด้านภาวะผู้นาทางการเปลี่ยนแปลง (Beta = .458) และ
2) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Beta = .243)
และด้านการทางานเป็นทีม (Beta = .192) โดยตัวแปร
ทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันกาหนดความแปรปรวนต่อผล
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ประมาณ
ร้อยละ 69 (R = .694) สมการถดถอยที่คานวณโดยใช้
รู ป คะแนนมาตรฐาน คื อ Z y = .458ภาวะผู้ น าทางการ
^

เปลี่ยนแปลง+.243การนิเทศ ติดตามและประเมินผล + .192การทางานเป็นทีม

6. การอภิปรายผล
6.1 การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติ ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการคัดกรองนักเรียน ซึ่งการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ทาการรายงานผลการคัดกรองนักเรียน
รายห้องเรียนและการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ทาการคัดกรอง
นักเรียนจากข้อมูลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
(E.Q.) อย่างครบถ้วน ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล ซึ่ง
การปฏิบัติสูงสุด คือ เก็บข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน และการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ เก็บข้อมูล
การใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัวของนักเรียน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนซึ่งการปฏิบัติสูงสุด
คือ จั ดกิจกรรมส่ งเสริมความถนั ด ความสามารถของ
นักเรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติและการปฏิบัติน้อยที่สุด
คือ จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมี ปัญหาด้า นการป้อ งกันและแก้ไขปัญหา ซึ่ งการ
ปฏิ บั ติ สู ง สุ ด คื อ จั ด ประกวดแข่ ง ขั น เพื่ อ ให้ โ อกาส
นักเรียนได้แสดงผลงานของตนอย่างสม่าเสมอ และการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ประสานงานกับผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่ ว มในการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก เรี ย นอย่ าง
สม่าเสมอ และด้า นการส่งต่อ ซึ่งการปฏิบัติสูงสุด คื อ
ดาเนินการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ
และการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ดาเนินการให้ครูแนะแนว
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หรื อ ฝ่ า ยปกครองส่ งนั ก เรี ย นกลั บ คื น สู่ โ รงเรี ย น เมื่ อ
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก
ครู ที่ ป รึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ
นักเรียนกันอย่างสม่าเสมอ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น และการทางาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่างมีระบบที่มี
กระบวนการทางาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค
วิธีการ และครูที่ปรึกษามีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น จึ ง ท าให้ ผ ลการวิ จั ย การ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 มีการ
ปฏิบัติมากในทุกด้านทั้ง 5 ด้าน
6.2 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู ที่ปรึกษาโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3
ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย ตั ว แ ป ร ด้ า น ภ า วะ ผู้ น า ท า ง กา ร
เปลี่ยนแปลง ด้านการทางานเป็นทีม และด้านการนิเทศ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ ง ในการคั ด เลื อ กตั ว แปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อหาตัวแปรที่ร่วมกัน มีผลต่ อการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากที่สุด โดย
กาหนดระดับความมีนัยสาคัญ ทางสถิติไว้ที่ .05 เป็ น
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการ ปรากฏว่าตัว
แปรด้านภาวะผู้นาทางการเปลี่ยนแปลง ด้านการทางาน
เป็ น ที ม และด้ า นการนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
สามารถร่ ว มกั น ก าหนดคว ามแปรปรวนต่ อ การ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ประมาณร้อย
ละ 69 (R = .694) โดยตัวแปรด้านภาวะผู้นาทางการ
เปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลในการกาหนดความแปรปรวน
ได้มากที่สุด (Beta = .458) รองลงมา คือ ด้านการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล (Beta = .243) และการทางาน
เป็นทีม (Beta = .192)
จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านภาวะผู้นากาเปลี่ยนแปลง
มีผลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ค รู ที่ ป รึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
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พระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 เป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย
เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นใช้ บ ทบาทภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงในการด าเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นั ก เรี ย นของครู ที่ ป รึ ก ษา โดยผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นใช้
คุณลัก ษณะที่สาคัญในการมีความสามารถพิ เศษ เช่ น
การพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ระบุความสาคัญของวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
มีวิสัยทัศน์ในการทางานและสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ไปยังผู้ร่วมงานได้ และกาหนดมาตรฐาน ในการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนใช้การสร้างแรง
บั น ดาลใจ เช่ น สร้ า งค่ า นิ ย ม ในการท างาน โดยให้
ผู้ร่วมงานคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน กระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การปฏิบัติงานและใช้ปัจจัยจูงใจต่างๆ เพื่อเป็นพลังจูงใจ
ต่อผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนใช้
การค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล เช่ น ให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับที่เป็นประโยชน์สนับสนุนต่อความก้าวหน้าของ
ผู้ร่ ว มงาน และปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ ร่ว มงานโดยคานึ งถึงความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลในการบริ ห ารงานระบบดู แ ล
ช่ ว ยเหลื อ ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ น าทางกา ร
เปลี่ ย นแปลงสามารถก าหนดความแปรปรวนต่ อ
ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
หทั ยวรรณ วิ ชชุ ปัญ ญาพาณิชย์ [9] ได้ศึ กษาปั จจั ย ที่
ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานในระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นั ก เรี ย น ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การด าเนิ น งานในระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยมี
บทบาทสาคัญ ในการกาหนดมาตรฐานของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ การวางมาตรการและปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การยอมรับ การวางแผนการดาเนินงาน การนิเทศ กากับ
ติดตามงานที่มอบหมาย และการนาผลการประเมินไปใช้
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอันธนา มงคลสินธุ์ [8]
ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ผลการวิ จั ย พบว่ า ด้ า นผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาซึ่ งมี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์

วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

ลักษณะมุ่งอนาคต ความสาเร็จของงานในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในงานนโยบายและการบริหารงานเป็นปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ สรั ญ ญา เกิ ด แก้ ว [7] ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บ ริ ห ารจั ด การระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารจั ด การระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านการนิ เ ทศ ติดตามและ
ประเมินผล มีผลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 เป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย
เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นใช้ ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผล เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญเพื่อให้การช่วยเหลือ
แนะนา แก้ไขปัญหาและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย น โดยกระบวนการนิ เ ทศอาจอยู่ ใ นรู ป แบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับโรงเรียน มีการประเมินผล
และการติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดระบบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนกับโรงเรียนอื่น
และเครือข่ายโรงเรียน สาหรับเขตพื้นที่การศึกษา มีการ
นิ เ ทศระบบงานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรียน ด้วยการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ระดั บเขตพื้นที่การศึกษาที่กาหนดไว้ ดังนั้น
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถกาหนดความ
แปรปรวนต่ อความส าเร็ จในการด าเนิ นงานระบบดู แล
ช่ วยเหลื อนั กเรี ยนของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สังกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มั ธยมศึ กษา เขต 3 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
กั ล ยา อาจฤทธิ์ [5] ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ด าเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น พบว่ า การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสิทธิชัย อิ่มอ่อง [4] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อ การด าเนิ น งานระบบดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยน
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ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้บริหาร ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คือ การนิเทศ ติ ดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ย ของอั น ธนา มงคลสิ น ธุ์ [8] ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่
สั มพั นธ์ กั บความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของครู ตาม
ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั กเรี ยน ผลการวิ จั ยพบว่ า ด้ า น
ผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบั ติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 นอกจากนั้ นยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยวรรณ วิชชุปัญญา [9] ได้
ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนินงานในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การ
นิเทศ กากับ ติดตามงานที่มอบหมาย และการนาผลการ
ประเมินไปใช้เป็นปัจจัยส่งผลต่อการดาเนินงานในระบบ
การดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยนของผู้ บริ หารและครู อย่ างมี
นัยสาคัญที่ .01
จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีม มีผลต่อ
การด าเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยนของครู ที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 3
เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยเนื่องจากโรงเรียนกาหนด
ทีมงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ 3 คณะ คือ 1)
ที ม น า (คณะกรรมการอ านวยการ) 2) ที ม ประสาน
(คณ ะกรร มกา รป ระ สา นงา น) แ ละ 3) ที มท า
(คณะกรรมการด าเนิ นงาน) สถานศึ กษามี การก าหนด
บทบาท อ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่
คณะทางานหรือคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ของงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะ
ของการทางานเป็นทีมที่ดี ทาให้ทีมงานเข้าใจในวัตถุประสงค์
อย่ า งชั ด เจนและเห็ น ด้ ว ยกั บ เป้ า หมายของโรงเรี ย น
คณะทางานในแต่ ละทีมมี ความสัมพั นธ์กันอย่างเปิดเผย
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา กล้ าเผชิ ญหน้ าเพื่ อแก้ ปัญหาการ
ทางานร่วมกัน ทาให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรี ย นบรรลุ ถึ งจุ ดหมายที่ ก าหนดไว้ และผู้ บริ ห าร
โรงเรียนก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานตลอดเวลา
ดังนั้นการทางานเป็นทีม สามารถกาหนดความแปรปรวน
ต่ อความส าเร็ จในการด าเนิ น งานระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของครู ที่ ปรึ กษาโรงเรี ยนมั ธยมศึกษาในจั งหวั ด
พระนครศรี อยุ ธยา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
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มัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งสอดคล้องกับ กรมสามัญศึกษา [2] ที่
กล่าวว่า การทางานเป็นทีมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มี ความส าคั ญอย่ างมากต่ อความส าเร็ จของระบบดู แล
ช่ วยเหลื อนั ก เรี ย น ซึ่ งที ม งานในระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นั ก เรี ย นมี 3 คณะ คื อ 1) ที ม น า (คณะกรรมการ
อานวยการ) 2) ทีมประสาน (คณะกรรมการประสานงาน)
3) ทีมทา (คณะกรรมการดาเนิ นงาน) และสอดคล้องกั บ
กรมสุขภาพจิต [10] ได้กล่าวว่า การทางานในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษานั้น การดาเนินงานต้องมี
การกระทาเป็นทีมจะทาตามลาพังไม่ได้ ดังนั้นจึงแบ่งทีม
ด าเนิ น การเป็ น ที ม น าที ม สนั บ สนุ น และที ม ท าและ
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ กล่ าวถึ งการท างานเป็ นที ม ในระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรียนไว้ว่า เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา เป็ น การประกั น คุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
ครอบคลุมทุกระบบย่อยที่ต้องทางานร่วมกัน รวมทั้งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับครูทุกคน
ดังนั้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจึงมีความสาคัญยิ่ง และหัวใจของการมีส่วนร่วมคือการ
มีทีมงานที่เข้มแข็ง 3 ลักษณะที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างดี
คื อ ที มน า ที มสนั บสนุ น และที มท า ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของ สุธัญญา แก้วคาเสน [6] ได้ศึกษาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการทางานเป็นทีม
ในระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียน ผลการวิ จั ยพบว่ า การ
ทางานเป็ น ทีม มี อิ ท ธิพ ลต่ อการดาเนิ น งานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาการทางานเป็นทีมที่ดีของ
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 9 ด้าน คือ
ด้ า นการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องที ม งาน ด้ า นการ
เสริ มสร้ างบรรยากาศของที มงาน ด้ านการมี ส่วนร่ว ม
ด้านการสื่อสารแบบเปิด ด้านการสร้างความไว้วางใจ
และการยอมรับนับถือ ด้านการกาหนดบทบาทหน้าที่
ด้านภาวะผู้นา ในงาน ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้าน
การประเมินผลตนเอง ผลจากการพัฒนาการทางานเป็น
ทีมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก
สามารถดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิภาพการให้บริการของตารวจท่องเทีย่ วในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาสถานีตารวจท่องเที่ยว 1 กองกากับการ 2
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
Services Efficiency of Tourist Polices on the Perception of Thai
Tourists: A Case Study of Tourist Police Station 1, Division 2,
Tourist Police Division
ดารณี โทนะชาติ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของตารวจท่องเที่ยวในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสถานีตารวจท่องเที่ยว 1 กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว และ 2) ศึกษา
ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพการให้บริการของตารวจท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสถานี
ตารวจท่องเที่ยว 1 กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ
ตารวจท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาสถานีตารวจท่องเที่ยว 1 กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เรียง
ตามลาดับ คือ 1) ด้านความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 2) ด้านกระบวนการให้บริการ 3) ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
4) ด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ 5) การเสมอภาคและเป็นธรรมในการให้บริการ และนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการให้บริการของตารวจท่องเที่ยวคือการใช้ภาษาต่างประเทศให้มีความหลากหลาย และ
อุ ปกรณ์ การสื่ อสาร ยานพาหนะให้ มี ความทั นสมั ยเพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพการท างานของต ารวจท่ องเที่ ยวในมุ มมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการให้บริการ, ตารวจท่องเที่ยว

Abstract
This research aimed to1) Study Services Efficiency of Tourist Polices on the Preception of
Thai tourists: A Case Study of Tourist Police Station 1, Division 2, Tourist Police Division, and 2)
investigate suggestions of service effectiveness of tourist police of Thai tourists, case study Tourist
Police Station 1, Division 2, Tourist Police Division. The samples were 190 Thai tourists. The
instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and
standard deviation. The results showed that, as a whole, the Thai tourists’ opinions towards service
effectiveness of tourist police were at a high level for all 5 aspects by ranking from the highest to
the lowest as follows: 1) communicative capability, 2) service procedure, 3) reliability and
faithfulness, 4) enthusiasm of service delivery and 5) equivalence equity of service delivery. The
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Thai tourists suggested that tourist police should speak various foreign languages. There should be
more communicative equipments and modern vehicles to improve service quality of tourist police.
Keywords : Services Efficiency of Tourist Polices on the Perception of Thai Tourists

1. บทนา
ผลสื บ เนื่ อ งจากการที่ รั ฐ บาลได้ น านโยบายปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็น
นโยบายเร่งด่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายใน
ปี พ.ศ.2554 – 2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ ควบคู่
ไปกั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น การ
ท่องเที่ยว และเร่งรัดการปรั บปรุงมาตรฐานในเรื่องการ
บริ ก าร อ านวยความสะดวกปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยการขยายฐานภาคบริการ
ในโครงสร้ า งการผลิ ต ของประเทศ โดยเพิ่ ม ความ
หลากหลายของธุ ร กิ จ บริ ก าร เพิ่ ม มู ล ค่ า เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแรงงานฝีมือทั้งใน
ด้านคุณภาพและความรู้ ด้านภาษา และเชื่อมโยงธุรกิจ
ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็น
กลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหาร และการท่องเที่ยว
รวมทั้ง สินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ของวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาไทยที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN AEC) และเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล กองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงอานาจหน้าที่ ที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงในการบริการอานวยความสะดวกปลอดภัยและ
คุ้ ม ครองปกปู อ งดู แ ลในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวอย่างมีระบบมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสาคัญที่มีต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน หากเกิดกรณีมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต
ถู ก ท าร้ า ย หรื อ ถู ก ฉ้ อ โกงทรั พ ย์ เอารั ด เอาเปรี ย บ
นักท่องเที่ยวรวมถึงการบริการที่เลวร้ายขาดมาตรฐานไม่
มีคุณภาพ ไม่เป็นธรรมรวมถึงไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการให้บริการ
ของต ารวจท่ อ งเที่ ย ว สถานี ต ารวจท่ อ งเที่ ย ว 1 กอง
กากับการ 2 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ในมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
การให้ บริ การแก่ นั กท่ องเที่ ยวที่ เข้ ามาใช้ บริ การ ทั้ งใน
สถานี และภายนอก การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยตรง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะเลื อ กเดิ น ทางไปสถานที่ อื่ น ที่ มี ค วาม
ปลอดภั ยมากกว่ า มี สิ นค้ าและบริ การที่ ดี กว่ า แต่ เสี ย
ค่าใช้จ่ายในราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ย่อมส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ ไม่ ว่ า อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ย่อม
ได้รับผลกระทบไปด้วย และส่งผลกระทบถึ งรายได้ของ
ประชาชนและผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ รวมถึ ง ปั ญ หา
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อ ศึก ษาประสิ ทธิ ภาพการให้บ ริก ารของต ารวจ
ท่ อ งเที่ ย ว ในมุ ม มองของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ
ตารวจท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สถานีตารวจท่องเที่ยว 1
กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้ บ ริ ก ารของต ารวจท่ อ งเที่ ย วในมุ ม มองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาสถานีตารวจท่องเที่ยว
1 กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา ตามสถิ ติ จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริก ารต ารวจ
ท่ อ งเที่ ย ว 1 กองก ากั บ การ 2 กองบั งคั บ การต ารวจ
ท่องเที่ยว จานวน 364 คน (ประจาเดือนเมษายน พ.ศ.
2556)
3.2 การเลือกกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยว
สถานที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
190 คน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้วิธีเดินแจกแบบสอบถาม
ตามสถานที่ท่องเที่ยว

5. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ค วา ม คิ ด เ ห็ นข องนั กท่ องเ ที่ ย วชา วไ ทย ที่ มี ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้ บริ หารของต ารวจท่ องเที่ ยว โดย
ภาพรวมโดยค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน
ประสิทธิภาพการให้บริหารของ
นักท่องเที่ยว
1.ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
2.กระบวนการให้บริการ
3.ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
4.ความกระตือรือร้นในการให้บริหาร
5.ความเสมอภาคและเป็นธรรม
รวม

ระดับความคิดเห็น

x
4.45
4.38
4.43
4.37
4.42
4.41

S.D. แปลผล
0.32
0.34
0.37
0.34
0.36
0.25

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการของตารวจท่องเที่ยว ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.41, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร (  = 4.45 , S.D. = 0.32 ) รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลาดับคือ ความน่าเชื่อถือและ
น่าไว้วางใจ (  = 4.43 , S.D. = 0.37) ความเสมอภาคและ
เป็นธรรมในการให้บริการ (  = 4.42, S.D. = 0.36)
กระบวนการให้บริการ (  = 4.38, S.D. = 0.34) ความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ(  = 4.37, S.D. = 0.34)
ตามลาดับ
5.1 น ัก ท ่อ ง เ ที ่ย ว ช า ว ไ ท ย ม ีค ว า ม ค ิด เ ห ็น ต ่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของตารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อ พิจ ารณารายประเด็น พบว่าเจ้าหน้า ที่

ตารวจใช้วิถีท างหรือ ช่อ งทางการสื่อ สารที่เ หมาะสม
เช่น โทรศัพ ท์ อิน เทอร์เ น็ต วิท ยุสื ่อ สาร ประเด็น
เ จ ้า ห น้า ที ่ต า ร ว จ ใ ห ้ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ ตั ้ ง ใ จ ฟัง
นัก ท่อ งเที ่ย ว ประเด็น เจ้า หน้า ที ่ต ารวจใช้น้ าเสีย ง
สุภาพ อ่อนโยน และประเด็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่าง
ชัดเจน
5 . 2 นัก ท่อ ง เ ที ่ย ว ช า ว ไ ท ย ม ีค ว า ม ค ิด เ ห็น ต ่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของตารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับ มาก เมื ่อ พิจ ารณาในรายประเด็น พบว่า ทุก
ประเด็น มีค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก โดยประเด็น
เจ้า หน้า ที่ตารวจมีก ารประชาสัม พัน ธ์ก ารให้ข้อ มูล ที่
เป็น ประโยชน์ต ่อ นัก ท่อ งเที ่ย ว ประเด็น เจ้า หน้า ที่
ต ารวจมีค วามรวดเร็ว ในการบริก าร และมีก าร
จัดลาดับการให้บริการ
5 . 3 นัก ท่อ ง เ ที ่ย ว ช า ว ไ ท ย ม ีค ว า ม ค ิด เ ห็น ต ่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของตารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับ มาก เมื ่อ พิจ ารณาในรายประเด็น พบว่า
เจ้า หน้า ที ่ตารวจมีก ารแต่ง กายถูก ต้อ งตามระเบีย บ
และสะอาดเรีย บร้อ ย เป็น ประเด็น ที ่ม ีร ะดับ ความ
คิด เห็น มากที่สุด และมีค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก
ส าหรับ ประเด็น เจ้า หน้า ที ่ต ารวจมีก ริย า วาจา
มารยาทและท่า ทางที ่ด ีต ่อ นัก ท่อ งเที ่ย ว ประเด็น
เจ้า หน้า ที ่ม ีค วามรอบรู ้แ ละความสามารถในการ
ให้บริการ
5 . 4 นัก ท่อ ง เ ที ่ย ว ช า ว ไ ท ย ม ีค ว า ม ค ิด เ ห็น ต ่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของตารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับ มาก เมื ่อ พิจ ารณารายประเด็น พบว่า ทุก
ประเด็น มีค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก โดยประเด็น
เจ้า หน้า ที ่ต ารวจให้ค วามส าคัญ แก่น ัก ท่อ งเที ่ย ว
มากกว่า งานที ่ก าลัง ปฏิบ ัต ิอ ยู ่ ประเด็น เจ้า หน้า ที่
ตารวจมีค วามเต็ม ใจในการให้บ ริก ารแก่นัก ท่อ งเที่ย ว
ประเด็น เจ้า หน้า ที ่ต ารวจมีค วามกระตือ รือ ร้น และ
อัธ ยาศัย ไมตรีที่ด ี ในการให้บ ริก ารต่อ นัก ท่อ งเที ่ย ว
และประเด็น เจ้า หน้า ที่ตารวจแสดงความเอาใจใส่ต่อ
นักท่องเที่ยว ตามลาดับ
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5.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการของตารวจท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายประเด็น พบว่าทุกประเด็นมีความคิดเห็น
อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยประเด็ น เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจดู แ ล
ปลอดภัยให้แก่ นักท่อ งเที่ ยวประเด็นเจ้ าหน้ าที่ต ารวจ
บริ ก ารต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ แ ละจริ ง ใจ
ประเด็ น เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจบริ ก ารต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเท่ า
เที ย มกั น ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ประเด็ น เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
สามารถให้ บ ริ ก ารตามค ามั่ น ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง และ
ประเด็ น เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจให้ บ ริ ก ารโดยยึ ด หลั ก ความ
เสมอภาคตามลาดับ

6. การอภิปรายผล
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารของต ารวจ
ท่องเที่ยวที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจท่ อ งเที่ ย ว 1 กองก ากั บ การ 2 กองบั งคั บ การ
ตารวจท่องเที่ยว มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
6.1 ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารของต ารวจ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย กรณี ศึ ก ษา
สถานีตารวจท่องเที่ยว 1 กองกากับการ 2 กองบังคับ
การตารวจท่องเที่ยว
6.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสามารถ ในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารของต ารวจท่ อ งเที่ ย วอยู่ ใ นระดั บ มาก
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ยไม่ สั บ สน เป็ น
ประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สมิ ต
สัชฌุ กร [8] กล่ า วว่า ผู้ มาติ ดต่ อ ทุ กคนจะคิ ด ค านึ งถึ ง
ความต้องการคล้าย ๆ กัน คือ
1) การกล่าวต้อนรับทักทาย ใครเคยไปซื้อสินค้าร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น จะพบการกล่าวต้อนรับ สวัสดีค่ะ เป็น
การสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าและบริษัทห้าง
ร้า นตลอดจนหน่ ว ยงานราชการหลายแห่ งก็ ไ ด้ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกัน การทักทายที่มีคาพูดไพเราะและมีน้าเสียง
ชวนฟั ง ด้ ว ยความจริ ง ใจ ไม่ ใ ช่ ทั ก ทายแบบนกแก้ ว
นกขุนทองจะทาให้ผู้มาติดต่อรู้สึกอบอุ่นและชุ่ม ฉ่าไม่ใช่
คาทักทายต้อนรับที่ทอเป็นตัวหนังสือบนผืนพรมที่ปูพื้น
ไว้เท่านั้น
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2) สนใจตอบคาถาม ผู้มาติดต่อโดยทั่วไปจะต้องการ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ จึงมักจะมีคาถามมากมาย ผู้ให้การ
ต้ อ นรั บ ซึ่ ง เหน็ ด เหนื่ อ ยจากการท างานมาตลอดวั น
มักจะเบื่อหน่ายการตอบคาถามซึ่งอาจจะเป็นคาถามซ้า
กัน แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ให้การต้อนรับจึงควร
สนใจฟังคาถามเพื่อรับรู้ความต้องการและให้คาตอบที่
ถูกต้องสมบูรณ์
3) พูดด้วยน้าเสียงชัดเจนไพเราะ ผู้มาติดต่อต้องการ
ทราบเรื่องจึงควรพูดให้ชัดฉะฉานด้วยน้าเสียงไพเราะ
ชวนฟัง ไม่ควรพูดดัดเสียง หรือตั้งใจที่ จะให้มีน้าเสียง
หวานจับใจแบบนักร้อง ควรพูดในลักษณะท่วงทานอง
การสนทนาไม่ต้องจีบปากจีบคอ
6.1.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นกระบวนการ
ให้ บ ริ ก ารของต ารวจท่ อ งเที่ ย วอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาในรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความคิดเห็น
อยู่ ใ นระดั บ มาก เช่ น ประเด็ น เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจมี การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
นักท่องเที่ยว ประเด็นเจ้าหน้าที่ตารวจมีความรวดเร็วใน
การบริ การ และมี การจั ดล าดั บการให้ บริ การ ประเด็ น
เจ้าหน้าที่ตารวจให้การบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ประเด็นเจ้าหน้าที่ตารวจให้คาแนะนาและอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการรับบริการ และประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้
เวลาอย่างรวดเร็วในการให้บริการแต่ละครั้ง ซึ่งสอดคล้อง
กั บ สมิ ต สั ชฌุ กร [8] กล่ าวว่ า ผู้ มาติ ดต่ อทุ กคนจะคิ ด
คานึงถึงความต้องการคล้าย ๆ กัน คือ
1) สถานที่ ไ ปมาสะดวก ท าเลที่ ตั้ งของหน่ ว ยงาน
ร้านค้า และบริษัทตลอดจนสถานที่ทาการของราชการ
จะต้องคานึงถึงสถานที่ตั้งว่ามีความสะดวกเหมาะสมต่อ
การติดต่อมากน้อยเพียงใด
2) การกล่าวต้อนรับทักทาย ใครเคยไปซื้อสินค้าร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น จะพบการกล่าวต้อนรับ สวัสดีค่ะ เป็น
การสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าและบริษัทห้าง
ร้า นตลอดจนหน่ ว ยงานราชการหลายแห่ งก็ ไ ด้ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกัน การทักทายที่มีคาพูดไพเราะและมีน้าเสียง
ชวนฟั ง ด้ ว ยความจริ ง ใจ ไม่ ใ ช่ ทั ก ทายแบบนกแก้ ว
นกขุนทองจะทาให้ผู้มาติดต่อรู้สึกอบอุ่นและชุ่มฉ่าไม่ใช่
คาทักทายต้อนรับที่ทอเป็นตัวหนังสือบนผืนพรมที่ปูพื้น
ไว้เท่านั้น
3) มีค วามเอาใจใส่ผู ้ม าติด ต่อ ทุก คนต้อ งการมี
ความสาคัญ มีผู้เ อาใจใส่ดูแ ลทั้งด้ว ยการพูด และการ
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กระท า ถ้า ผู ้ม าติด ต่อ ย่อ มจะเลือ นหายไป ผู้ใ ห้ก าร
ต้อ นรับ จึง ไม่ค วรท าร้า ยจิต ใจด้ว ยการท าลายความ
คาดหวังของผู้มาติดต่อ
4) สนใจตอบคาถาม ผู้มาติดต่อโดยทั่วไปจะต้องการ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ จึงมักจะมีคาถามมากมาย ผู้ให้การ
ต้ อ นรั บ ซึ่ ง เหน็ ด เหนื่ อ ยจากการท างานมาตลอดวั น
มักจะเบื่อหน่ายการตอบคาถามซึ่งอาจจะเป็นคาถามซ้า
กัน แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ให้การต้อนรับจึงควร
สนใจฟังคาถามเพื่อรับรู้ความต้องการและให้คาตอบที่
ถูกต้องสมบูรณ์
5) แสดงท่าทางที่สุภาพ ผู้มาติดต่อทุกคนชอบกิริยาที่
สุภาพนุ่มนวล เพราะเป็นคุณลักษณะของคนไทยโดยทั่วไป
ไม่ชอบการแสดงท่าทางลิงโลดหรือส่งเสียงเอะอะดีใจ ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนบางกลุ่มที่นิยมปฏิบัติ
กันเฉพาะถิ่น และกิริยามารยาทที่สุภาพนุ่มนวลนี้เองทาให้
ต่างชาติชื่นชมอย่างมาก
6) การพู ดด้ ว ยน้ าเสี ย งชั ดเจนไพเราะ ผู้ มาติ ดต่ อ
ต้องการทราบเรื่ องจึ งควรพู ดให้ ชัดฉะฉานด้ วยน้าเสี ยง
ไพเราะชวนฟั ง ไม่ ควรพู ดดั ดเสี ยง หรื อตั้ งใจที่ จะให้ มี
น้ าเสี ย งหวานจั บ ใจแบบนั ก ร้ อ ง ควรพู ด ในลั ก ษณะ
ท่วงทานองการสนทนาไม่ต้องจีบปากจีบคอ
7) ความเป็น กัน เอง ผู ้ม าติด ต่อ ชอบความเป็น
กัน เอง แต่ไ ม่ใ ช่ถ ึง ขั ้น ถือ วิส าสะเห็น เป็น เพื ่อ นเล่น
ลูกค้าประจาชอบให้จาเขาได้และจาเรื่องราวที่ติดต่อไว้
ครั ้ง ก่อ น ๆ ได้ ถ้า เป็น ห้อ งอาหาร โรงแรม หรือ
ภัตตาคาร ผู้ต้อนรับรู้ว่าลูกค้าชอบห้องอาหารไทย จีน
ฝรั่ง หรือญี่ปุน และนาไปถูกต้อง รวมทั้งช่วยสั่งอาหาร
จากโปรดให้ด้วยจะพอใจมาก
8) ถามความประสงค์แ ละให้คาแนะนาผู้มาติดต่อ
ซึ่งเพิ่งมาเป็นครั้งแรกจะต้อ งระมัด ระวังไม่อ วดรู้ห รือ
เดาว่า จะติด ต่อ เรื ่อ งอะไร ควรจะต้อ งถามความ
ประสงค์ และตั้ง ใจรับ ฟัง ด้ว ยความสงบ ถ้า ได้ยิน ไม่
ถนัด จะต้อ งกล่า วทวนและขอให้ล ูก ค้า ยืน ยัน ความ
ต้อ งการด้ว ยคาพูด ที่เ หมาะสมและถ้า มีค วามสะดวก
หรือเหมาะสมใด ๆ อาจพูดเสนอให้พิจารณา และถ้า
ลูกค้าไม่ต้องการก็อย่างคะยั้นคะยอ และยังสอดคล้อ ง
กับ จิต ติน ัน ท์ เดชะคุป ต์ [2] กล่า วว่า กระบวนการ
บริการวิธีการนาเสนอบริการในกรบวนการบริการเป็น
ส่ว นส าคัญ ในการสร้า งความพึง พอใจให้ก ับ ลูก ค้า
ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้
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การปฏิบ ัต ิง านบริก ารแก่ล ูก ค้า ความคล่อ งตัว และ
สนองตอบความต้อ งการของลูก ค้า ได้อ ย่า งถูก ต้อ งมี
คุณ ภาพ เช่น การนาเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์เ ข้า มา
จัดการระบบข้อมูลของการสารองห้องพักโรงแรมหรือ
สายการบิน การใช้เครื่องฝาก-ถอน เงินอัตโนมัติ การ
ใช้ร ะบบโทรศัพ ท์อัต โนมัติใ นการรับ -โอนสายในการ
ติดต่อองค์การต่าง ๆ เป็นต้น
6.1.3 ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้า นความน่า เชื่อ ถือ
และน่า ไว้วางใจต่อ ประสิท ธิภ าพการให้บ ริก ารของ
ตารวจท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาในราย
ประเด็นพบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจมีการแต่งกายถูกต้อ ง
ตามระเบีย บ และสะอาดเรีย บร้อ ย มีร ะดับ ความ
คิด เห็น มากที่สุด ซึ่งสอดคล้อ งกับ ปิติ หุ่น จุ้ย [5] ได้
ศึก ษาเรื่อ ง “ภาพพจน์ข องตารวจท่อ งเที่ย วในทัศ นะ
ของนัก ท่อ งเที ่ย วชาวต่า งประเทศในเมือ งพัท ยา”
ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพของตารวจท่องเที่ยวมีผลต่อ
ภาพพจน์ของตารวจท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ทั้งบุค ลิก ภาพส่ว นตัว การแต่งกาย ความสุภ าพอ่อ น
น้อมของตารวจท่องเที่ยว มีผลต่อภาพพจน์ของตารวจ
ท่องเที่ยว และบุคลิกภาพส่วนตัวของตารวจท่องเที่ ยว
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 2 ด้าน คือ การแต่งกาย และบุคลิก
ส่วนความสุภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
6.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ ของตารวจท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก
เมื่อ พิจ ารณาทุก ประเด็น มีค วามคิด เห็น อยู ่ใ นระดับ
ม า ก เ ช่น เ จ ้า ห น้า ที ่ต า ร ว จ ใ ห้ค ว า ม ส า ค ัญ แ ก่
นักท่องเที่ยวมากกว่างานที่กาลังปฏิบัติอยู่ เจ้าหน้าที่
ตารวจมีค วามเต็ม ใจในการให้บ ริก ารแก่นัก ท่อ งเที่ย ว
เจ้าหน้า ทีมีค วามมุ่งมั่น และทุ่ม เทในการให้บ ริก ารแก่
นัก ท่อ งเที ่ย วในทุก สถานการณ์ ประเด็น เจ้า หน้า ที่
ตารวจมีค วามกระตือรือ ร้น และอัธ ยาศัย ไมตรีที่ดี ใน
การให้บ ริการต่อนักท่องเที่ยว และประเด็นเจ้าหน้า ที่
ต ารวจแสดงความเอาใจใส่ต ่อ นัก ท่ อ งเที ่ย ว ซึ ่ง
สอดคล้อ งกับ ปรัช ญา เวสารัช ช์ [6] กล่า วว่า การ
ให้บ ริก ารอย่า งรวดเร็ว ถูก ต้อ ง แม่น ย า เป็น การ
ให้บ ริก ารอย่า งกระตือ รือ ร้น เอาใจใส่ล ูก ค้า ที ่ม าใช้
บริก าร ไม่โ อ้เ อ้ พูด คุย ท าธุร ะอย่า งอื ่น ที ่ไ ม่ใ ช่ก าร
ให้บริการลูกค้า นอกจากจะทางานอย่างรวดเร็ว ต้องมี
ความรอบคอบ สุขุม ระมัด ระวัง ต้อ งรอบรู้ง านเป็น
อย่างดี และต้องทางานด้วยสมาธิ และยังสอดคล้องกับ
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จิตตินันท์ เดชะคุปต์ [2] กล่าวว่า คุณภาพการบริการ
(Service quality) หมายถึง การบริการที่ดีเลิศตรงกับ
ความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนทาให้
ลู ก ค้ า เกิ ด ความพอใจและความจงรั ก ภั ก ดี ใ นการวั ด
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ลู ก ค้ า จะวั ด จากความรวดเร็ ว
(Responsiveness) ซึ่งความรวดเร็วเป็นความตั้งใจที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิว
นานรวมทั้ งต้อ งมีความกุ ลีกุจ อ เห็นลูก ค้าแล้วต้ องรี บ
ต้อนรับให้ความช่วยเหลือสอบถามถึงการมาใช้บริการ
อย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วต้องมาจากพนักงานและ
กระบวนการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
6.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเสมอภาค และ
เป็นธรรมในการให้บริการ ของตารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณา ทุกประเด็นมี ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจดูแลความปลอดภัย
ให้แ ก่น ัก ท่อ งเที ่ย ว เจ้า หน้า ที ่ต ารวจบริก ารต่อ
นัก ท่อ งเที่ย วด้ว ยความซื่อ สัต ย์แ ละจริงใจ เจ้า หน้า ที่
ตารวจบริก ารต่อ นัก ท่อ งเที ่ย วเท่า เทีย มกัน ไม่เ ลือ ก
ปฏิบัติ เจ้า หน้า ที่ตารวจสามารถให้บ ริก ารตามคามั่น
ด้วยความถูกต้อง และเจ้า หน้า ที่ตารวจให้บ ริการโดย
ยึด หลัก ความเสมอภาค ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ ป รัช ญา
เวสารัชช์ [6] กล่าวว่า การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นการให้บริการโดยไม่ยึดตัวบุคคล ไม่ดูที่ฐานะ ยศ
ศักดิ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิ เป็นการให้บริการอย่างเสมอภาค
ใครมาก่อนได้รับบริการก่อน ไม่มีการลัดคิ ว เอาเปรียบ
ผู้มาใช้บริการก่อน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
6.1.6 ผลจากการวิจัย ในภาพรวม ของประสิท ธิภ าพ
การให้บ ริก ารของต ารวจท่อ งเที ่ย วในมุม มองของ
นัก ท่อ งเที ่ย วชาวไทย กรณีศ ึก ษาสถานี ต ารวจ
ท่อ งเที่ย ว 1 กองกากับ การ 2 กองบัง คับ การตารวจ
ท่อ งเที ่ย ว พระนครศรีอ ยุธ ยาโดยภาพรวมในแต่ล ะ
ด้า นออกมาอยู ่ใ นระดับ มาก ซึ ่ง แสดงให้เ ห็น ถึง
ประสิทธิภาพการให้บริการของตารวจท่องเที่ยว สถานี
ตารวจท่อ งเที่ย ว 1 กองกากับ การ 2 กองบัง คับ การ
ตารวจท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยามี การให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่ดี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงาน
ที่ดีของเจ้าหน้าที่ตารวจ ความขยันขันแข็ง เอาใจใส่ต่อ
งานที่ไ ด้รับ มอบหมาย และเอาใจใส่ต่อ นัก ท่อ งเที่ย ว
อีก ทั้ง จัง หวัด ยังมีภ าพลัก ษณ์ข องแหล่ง ท่อ งเที่ย วที่ดี
ด้ว ย รวมทั ้ง ประชาชนเองมีก ารให้ค วามช่ว ยเหลือ
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หน่ว ยงานด้ว ย โดยมีป ระชาชนเก็บ กระเป๋า เงิน ของ
นัก ท่อ งเที่ยวได้แ ละนามามอบให้กับ ตารวจท่อ งเที่ย ว
เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการเผยแพร่ออก
ทางสื่อ โทรทัศ น์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งทาให้ภาพลัก ษณ์
ของตารวจท่อ งเที่ย วนั้นดูดี และ มีป ระสิท ธิภ าพการ
บริห ารงานอยู่ใ นระดับ ที่ดี ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย
ของ ด.ต.หญิง ณัฐ วีร์ภ ัท ร์ ถิ่น มีผ ล [3] ทาการวิจ ัย
เรื่อง ทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานของตารวจท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า 1.
ทัศ นะของนัก ท่อ งเที ่ย วชาวไทยต่อ
ประสิท ธิภาพบริห ารงานบริก ารของตารวจท่ อ งเที่ย ว
ในจัง หวัด นครปฐม ตามหลัก สัง คหวัต ถุ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ
เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใ นระดับ มากทุก
ด้า นตามลาดับ คือ ด้า นปิย วาจา ด้า นทาน ด้า น
สมานัต ตตา และด้า นอัต ถจริย า 2.การเปรีย บเที ย บ
ทัศ นะของนัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
บริหารงานบริการของตารวจท่องเที่ยว ตามหลักสังคห
วัตถุ 4 โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัย
ที่ทาให้มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
จุดประสงค์ในการมาติดต่อ ส่วนปัจจัยที่ทาให้มีทัศนะ
ที ่ไ ม่แ ตกต่า งกัน คือ เพศและอายุ 3. ปัญ หา และ
อุปสรรค การบริหารงานบริการของตารวจท่องเที่ยว
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1) ปัญหาทางด้านการรับ
บริก ารจากตารวจท่อ งเที่ย ว ที่ไ ม่ส ามารถให้บ ริก าร
ติดต่อครั้งเดียวและแล้วเสร็จได้ 2) ปัญหาการใช้คาพูด
ในการประสานงานกัน เองภายในหน่ว ยงานไม่ดี
เท่าที่ควร 3) ปัญหาจากรถยนต์สายตรวจไม่เพียงพอ
ต่อการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และ 4) ปัญหา
จากการบริก ารไม่เ สมอภาค แนวทางในการปรับ ปรุง
ต า ม ห ล ัก ส ัง ค ห ว ัต ถุ 4 1 ) ค ว ร ป ร ับ ป ร ุง แ ล ะ
ประสานงานกับ หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งให้ส ามารถ
บริก ารนัก ท่อ งเที่ย วแล้ว เสร็จ ภายในการติด ต่อ ครั ้ง
เดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ในการ
บริการของตารวจท่องเที่ยว 2) ควรจัดให้มีการเลือก
ตารวจดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการ
ตารวจที่พูดดี ทาดี 3) ขอรถยนต์ส ายตรวจเพิ่มเพื่อให้
เพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว ในการเกิดเหตุแต่
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ละครั้ง และ 4) จัดให้มีก ารฝึกอบรมปลูกจิตสานึกใน
การบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
6.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ เสนอแนะด้ า นการเพิ่ ม
ประสิท ธิ ภาพการให้ บ ริก ารของตารวจท่ องเที่ย วใน
มุมมองของนักท่อ งเที่ยวชาวไทย :กรณีศึก ษาสถานี
ตารวจท่ อ งเที่ ย ว1 กองก ากั บการ 2 กองบั ง คับ การ
ตารวจท่องเที่ยว
พบว่ า ประชาชนมี ข้ อ เสนอแนะต้ อ งการให้ ต ารวจ
ท่องเที่ยวมีการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน โดย
เรียงลาดับจากมากน้อยไปน้อยได้ดังนี้ ประชาชนเห็นว่า
ควรมีการพัฒนาระบบการทางานและเจ้าหน้าที่ตารวจ
ให้มีคุณภาพ จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.10 รองลงมาคือ ควรให้เจ้าหน้าที่ตารวจมี
การพัฒนาด้านภาษาให้สามารถสื่อสารได้ตั้งแต่ 3 ภาษา
โดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาสมาชิกอาเซียน
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.32 ควรให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวรวดเร็วมากขึ้น จานวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.53 ควรตั้งใจและมีความเอาใจใส่นักท่องเที่ยว
มากขึ้น จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 และควร
จั ด สรรงบประมาณด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารให้ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวมากขึ้น จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8

7. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบการท างานและเจ้ า หน้ า ที่
ตารวจให้มีคุณภาพ โดยการทบทวนปัญหาที่พบบ่อยครั้ง
ของระบบการท างานและน ามาวิ เ คราะห์ ห าแนว
ทางแก้ไข และจัดทาเป็นแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
7.2 ควรให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีการพัฒนาด้านภาษาจน
สามารถสื่ อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ตั้ ง แต่ 3 ภาษา
โดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาสมาชิกอาเซียน
โดยการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนให้กับเจ้าหน้าที่
ตารวจ ตลอดจนส่งเจ้าหน้ าที่ตารวจเข้ารั บการอบรม
ภาษาอาเซียนกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาษาลาว ภาษา
เวียดนาม
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7.3 ควรให้บริการแก่นักท่องเที่ยวรวดเร็ว มากขึ้นโดย
การจัดลาดับและกาหนดเวลาที่เหมาะสมกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น การให้ข้อมูล 5 นาที ต่อ 1 คน การรับ
แจ้งความ 20 นาที ต่อ 1 คดี เป็นต้น
7.4 ควรตั้งใจและมีความเอาใจใส่นักท่องเที่ยว มาก
ขึ้น โดยการตั้งใจรับ ฟั งปั ญหาหรื อเรื่ อ งร้ อ งเรีย นของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเต็ ม ใจ และเร่ ง ปฏิ บั ติ ต ามสิ่ ง ที่
นักท่องเที่ยวขอใช้บริการ
7.5 ควรจั ด สรรงบประมาณด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก าร
ให้บริการนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการจัดทาแผนด้าน
งบประมาณในแต่ละปี เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม ปัญหาการเตรียมความพร้อม และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 110 คน และ ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารจัดการ มีการเตรียม
ความพร้อมด้านการจัดการสูงสุด ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุสิ่งของสูงสุด ด้านการนิเทศภายใน
มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสูงสุด และการติดตามและประเมินผล มีการเตรียมความพร้อมด้านคนสูงสุด สาหรับ
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การบริหารจัดการ มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุสิ่งของสูงสุด ด้านการจัดการเรียนรู้ มีปัญหาการเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการสูงสุด ด้านการนิเทศภายใน มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านเงินสูงสุด และ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสูงสุด และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดทาหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ และพัฒนาครูให้มีความรู้ ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษาควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อวางแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย และ ด้านการติดตามและประเมินผล สถานศึกษา
ควรจัดทาตัวชี้วัดการประเมินและนาไปติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
คาสาคั : การเตรียมความพร้อม, การพัฒนาการเรียนรู้, ประชาคมอาเซียน

Abstract
The objective of this research was to study the preparedness, problems, as well as
resolution of learning development towards ASEAN Community of school administrators under
Angthong Primary Educational Service Area Office. The sample consisted of 110 administrators and
five experts. The research instruments included a questionnaire and a structured interview. The
statistical analysis was performed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and
content analysis. The findings were as follows: Concerning the schools, the administrators had
moderate preparedness for learning development towards ASEAN Community. In terms of the

100

วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557

administration, the management was found most prepared. With respect to the learning
management, the preparation of materials was found at a maximum. Regarding the internal
supervision, the management preparation was found at the highest rate. Finally, in regard to the
monitoring and evaluation, the personnel were maximally prepared. Besides, the problems with
administrators’ preparedness for learning development towards ASEAN Community were
moderately found. The most problematic aspects in terms of administration, learning management,
internal supervision, and monitoring and evaluation were the preparedness of materials,
management, finance, and management respectively. The resolution of the problems could be
done in four primary ways. Namely, the learning centers should be established in schools so as to
provide the personnel with precise understanding about the ASEAN Community. Further, an ASEAN
curriculum, including relevant materials, should be designed and sufficiently provided. In addition, a
budget should be allocated for supporting continuous supervision, which should also be performed
in various methods. Finally, a reliable indicator for evaluation should be made, as well as closely
applied along with the monitoring.
Key words: Preparedness, Learning Development, Asean Community

1. บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 22 ก าหนดไว้ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด ว่ า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด [8] ซึ่งหมายถึง ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ได้ โดยครู เ ป็ น ผู้ ว างแผน
ร่ ว มกั บ ผู้ เ รี ย น จั ด บรรยากาศให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
กระตุ้น ท้าทาย ให้กาลังใจ ช่วยแก้ปัญหาและชี้แนะแนว
ทางการแสวงหาความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นเป็ น
รายบุคคล
การเรีย นรู ้เ ป็น สิ ่ง จ าเป็น ส าหรับ มนุษ ย์ท ุก คน
เนื ่อ งจากการเรีย นรู ้เ ป็น พื ้น ฐานของการด ารงชีว ิต
มนุษย์มีการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนตาย เป้าหมายที่
สาคัญของการจัดการศึกษา คือการสร้างให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุขความสมดุล
เรียนที่จะรู้ เรียนที่จะทา เรียนที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันและ
เรีย นรู้ที่จ ะเป็น ตัว ของตัว เองตามศัก ยภาพของแต่ล ะ
บุคคล ดังนั้น หัวใจของการศึก ษาก็คือ การเรียนรู้ของ
ผู ้เ รีย น ผู ้เ รีย นทุก คนสามารถเรีย นรู ้ไ ด้ ปัญ ญาและ

ความเฉลีย วฉลาดเป็น สิ่ง ที่ส ามารถพัฒ นาได้แ ต่ต ้อ ง
อาศัยเวลาและวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันไป จึงต้องส่งเสริม
ให้คนฉลาดมีปัญญาและเรียนได้เ ต็มศักยภาพของตน
เพื ่อ น าไปสู ่เ ส้น ทางที ่จ ะน าพาชีว ิต ให้อ ยู ่ร อด และ
พึ่งตนเองได้ [3]
อาเซีย น หรือ สมาคมประชาชาติแ ห่งเอเชี ต ะวั น
ออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ
(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2510 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม
รวมทั้งยกระดับรายได้ ความเป็น อยู่ของประชาชน เพื่อ
วางรากฐานความรุ่งเรืองให้กับอาเซียน [10] รัฐบาลไทย
ได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในภู มิ ภ าคทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กั บ กฎบั ต รอาเซี ย นและนโยบายของ
รั ฐ บาลไทยในการเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
ประเทศเพื่ อ บ้ า น และกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น โดยใช้
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การศึ ก ษาของไทย ดั ง นั้ น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 5
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ประการ (พ.ศ. 2553 – 2554) เพื่อขับเคลื่อนความ
ร่วมมือด้านการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายในปี พ.ศ.
2558 [5] ดังนี้ 1) การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และเจต คติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 2) การพัฒนาศักยภาพ
ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนให้ มี ทั ก ษะที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซี ย น เช่ น ความรู้ ภ าษาอั งกฤษ ภาษาเพื่ อ นบ้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 3) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน 4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด
เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 5) การสร้างกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นทรัพยากรสาคัญในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารปี พ.ศ. 2555–
2558 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การปรั บ ตั ว เข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน/ประชาคมโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาและ
การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้ า นการศึ ก ษากั บ ประเทศต่ า งๆ และองค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย น ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กาหนดมาตรการ
เชิ งรั บ และรุ ก เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด เสรี ท างการค้ า และ
บริ ก ารด้ า นการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน
ภาษาสากลเป็นภาษาที่สอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และ
การเรียนรู้ภาษาที่สาม และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
จั ด หลั ก สู ต รนานาชาติ หรื อ หลั ก สู ต รสมทบร่ ว มกั บ
สถาบันต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กาหนดจุดเน้นในปี พ.ศ. 2554 ไว้ในข้อ 8
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม [11] เพื่อให้คนไทยมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน โดยสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาได้แบ่งการพัฒนาเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนใน
สถานศึกษาออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมของ
สถานศึ ก ษา ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ ด้ า นการ
นิเทศภายใน และด้านการติดตามและประเมินผล
เนื ่อ งจากโรงเรีย นในสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองทั้งหมดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียน Sister school Buffer school และ Asean
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Focus school ดังนั้นจึงจัดเป็นโรงเรียนในกลุ่มทั่วไป
ที่ต้อ งดาเนิน การโดย ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม
ในการเป็น สมาชิก ที่ดีข องประชาคมอาเซีย น และอยู่
ร่ว ม กัน ไ ด้บ นพื ้น ฐานของค วา ม เส ม อภ า คแ ล ะ
ผลประโยชน์ร ่ว มกัน รวมทั ้ง พัฒ นานัก เรีย นให้มี
สมรรถนะที่สาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคม
อาเซีย น เช่น ความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ความสามารถ
ใช้ ICT อินเทอร์เน็ต Web community สามารถใน
การคิด วิเ คราะห์ สร้า งสรรค์ ค านวณ ให้เ หตุผ ล
สืบ เสาะ สร้า งความตระหนัก การแสวงหาความรู้ มี
คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ เช่น มีท ัก ษะชีว ิต กล้า
แสดงออก เอื้อ อาทร และแบ่ง ปัน เข้า ใจตนเองและ
ผู ้อื ่น ยอมรับ ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล โดย
สถานศึก ษาต้อ งด าเนิน การ ดัง นี ้ จัด ท าหลัก สูต ร
สถานศึก ษาที่เ น้น อาเซียนและจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้
เพื่อ สร้า งความรู้ ความเข้า ใจ และตระหนัก เกี่ ย วกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้
และจัดมุมอาเซียน หรือตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็น
แหล่ง เรีย นรู้เ กี่ย วกับ ประชาคมอาเซีย น จัด กิจ กรรม
การเรีย นรู ้ภ ายในโรงเรีย น จัด งานวัน อาเซีย นเดย์
สัป ดาห์อ าเซีย น หรือ กิจ กรรมค่า ยวิช าการเกี ่ย วกับ
ประชาคมอาเซีย นและประสานสัม พัน ธ์ กับ ประเทศ
สมาชิก อาเซีย น 9 ประเทศ แต่ป รากฏว่า มีโ รงเรีย น
หลายโรงเรียนยังไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการ
พัฒ นาการพัฒ นาเรีย นรู ้สู ่ป ระชาคมอาเซีย นได้
โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริห ารจัด การ ด้านการจัด การเรียนรู้ ด้า นการนิเ ทศ
ภายใน และด้านการติดตามและประเมินผล ส่วนอีก 2
ด้าน คือด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และด้าน
กา ร จัด กิจ กร รม สัม พัน ธ์ ส่ว นใหญ่โ รงเ รีย นไ ด้
ดาเนิน การแล้ว โดยสอดแทรกไว้กับ ด้า นการบริห าร
จัด การและด้า นการจัด การเรีย นรู้ ผู้วิจัย จึง สนใจทา
วิจัยเพียง 4 ด้าน [7]
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่าการ
พัฒ นาการเรีย นรู ้ เป็น จัด การเรีย นรู ้เ พื ่อ ให้เ กิด
ความสาเร็จที่ตัวนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ความสาเร็จที่ยั่งยืนทั้งตัวนักเรียนครู และสถานศึกษา
จาเป็นจะต้องดาเนินงานตามหลักการพัฒนาโรงเรียน
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ทั ้ง ระบบ โดยบูร ณาการในทุก ด้า น ทั ้ง ด้า นการ
บริห ารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป โดยให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทาจัดการพัฒนาการเรียนรู้ใ น
สถานศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น ซึ่งสาเหตุดังกล่าว
จึงเป็นที่มาของการทาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเตรียม
ความพร้อ มในการพัฒ นาการเรีย นรู ้สู ่ป ระชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง”

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการเตรี ย มความพร้ อ มในการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
3.2.1.1 การศึกษาการเตรียมความพร้อม และการศึกษา
ปั ญหาการเตรี ยมความพร้ อมในการพั ฒนาการเรี ยนรู้ สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประชากร ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 154 คน [9]
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3.2.1.2 การศึกษาแนวทางการแก้ไข ปัญหาการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีวุฒิ
การศึ กษาไม่ ต่ ากว่ าปริ ญญาโท สาขาวิ ชาการบริ หาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ทางด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็นโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ
3.2.2.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง
จานวน110 คน ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากสู ต รของเครซซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and
Morgan) [4]
3.2.2.2 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา การเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จานวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) [5]

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ผลการศึ ก ษาการเตรี ย มความในการพั ฒ นาการ
เรี ย นรู้ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พบว่า ผู้บริ หารมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่
ละด้านพบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ มีการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ
ด้านวัสดุสิ่งของ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านวัสดุสิ่งของ และน้อยที่สุด คือ
ด้านการจัดการ 3) ด้านการนิเทศภายใน มีการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านการจั ดการ และน้อยที่สุด คือ
ด้านเงิน และ4) ด้านการติดตามและประเมินผล มีการ
เตรียมความพร้อมสูงสุดคือ ด้า นคน และน้อยที่สุด คือ
ด้านวัสดุสิ่งของ
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4.2 ผลการศึกษาปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่า งทอง พบว่า ผู้บริห ารมี ปัญหาความ
พร้ อ มการพั ฒ นาเรี ย นรู้ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของ
สถานศึกษา ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านการบริหาร
จัดการ มีปัญหาการเตรียมความพร้อมสูงสุดคือ ด้าน
วัสดุสิ่งของ และน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการ 2) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ มีปัญหาการเตรียมความพร้อมสูงสุด
คือ ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ ด้านวัสดุสิ่งของ
3) ด้านการนิเทศภายใน มีปัญหาการเตรียมความพร้อม
สูงสุดคือ ด้านเงิน และน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการและ
4) ด้านการติดตามและประเมินผล มีปัญหาการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ
ด้านคน
4.3 การศึ กษาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาความพร้ อมการ
พั ฒนาการเรี ยนรู้ สู่ ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พบว่า
4.3.1 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นานโยบาย
การเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยนก าหนดไว้ ในแผนกลยุ ท ธ์
แผนปฏิบัติการ และจัดทาโครงการเพื่อรองรับการเตรียมสู่
ประชาคมอาเซียน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเพียงพอ
4.3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องมีการจัดทา
หลั กสู ต รอาเซี ยนในรู ปแบบหลากหลาย จั ด หาสื่ อ ให้
เพียงพอกับความต้องการ จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม และพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
4.3.3 ด้ านการนิ เทศภายในสถานศึ กษา ควรจั ดสรร
งบประมาณเพื่ อวางแผนการนิ เทศอย่ างต่ อเนื่ อง มี การ
จั ด ท าแบบนิ เ ทศและมี ก ารนิ เ ทศอย่ า งหลากหลาย
สถานศึ กษาควรแต่ งตั้ งผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถด้ าน
อาเซียนมานิเทศให้กับบุคลากรในโรงเรียน และนาผลการ
นิเทศมาวิเคราะห์ ปรั บปรุ งและนาไปใช้ให้ เกิ ดประโยชน์
สูงสุด
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4.3.4 ด้านการติดตามและประเมิ นผล สถานศึกษาควร
จัดทาตัวชี้วัดการประเมินและนาไปติดตามและประเมินผล
อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง พร้อมนาผลการประเมินไปปรับปรุง
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. การอภิปรายผล
การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.1 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้การ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ผู้บริหารมี
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
อรวรรณ สีลวานิช [14] ได้ ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของ
นั ก ศึ กษา ค ณ ะ ส งเ ค ร า ะ ห์ ศ า ส ต ร์ กั บ กา ร เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง คือ ด้านการเตรียมพร้อมของนักศึกษาในการ
ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ความเปลี่ ย นแปลงในอนาคต และ
สอดคล้ อ งกั บ กรกช อั ญ ชลี นุ กู ล [1] ได้ ศึ ก ษาความ
พร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาไทยด้านพาณิชยการเพื่อ
ร อ ง รั บ ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น พ บ ว่ า
สถาบั น การศึ ก ษาเอกชนระดั บอาชี ว ศึก ษาทั้ งที่ สั งกั ด
รัฐ บาลและสังกัด เอกชนมี ทั้งส่ วนที่ มีค วามพร้ อ มและ
ส่ ว นที่ ไ ม่ มี ค วามพร้ อ ม สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาที่ มี ค วาม
พร้อมนั้นพร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ได้ ทั น ที ที่ รั ฐ บาลประกาศระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ออกมา
ชัด เจน เนื่ อ งจากมี ค วามพร้ อ มด้ า นปั จ จั ย หลั ก ได้ แ ก่
ด้ า นหลั ก สู ต ร ด้ า นอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ด้ า น
บุคลากรและด้านงบประมาณ ส่วนสถาบันการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาทั้งที่สังกัดรัฐบาลและสั งกัดเอกชน ที่
ยั ง มี ส่ ว นที่ ไ ม่ พ ร้ อ มมั ก เป็ น สถาบั น ฯ ที่ มี นั ก เรี ย น/
นักศึกษาในปริมาณไม่มากพอที่จะเลี้ยงตนเองได้ ต้องพึ่ง
งบประมาณและแรงส่ งเสริม จากภาครั ฐ หากสถาบั น
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ ให้
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อยู่ในระดับมาตรฐานก็ย่อมจะมีความพร้อมเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษายังมองไม่เห็นความสาคัญของการ
เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ว่ าจะต้องพั ฒนานักเรียนให้ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ
เพื่ อ บ้ า น ความสามารถในการใช้ ICT อิ น เทอร์ เ น็ ต
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ สร้ า งสรรค์ การ
คานวณ การให้เหตุผล การแสวงหาความรู้ ความสามารถ
ในการใช้กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา การสืบเสาะ
การสร้างความตระหนัก การแสวงหาความรู้ และผู้เรียน
ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ทักษะชีวิต กล้ า
แสดงออก เอื้ออาทรและแบ่งปัน เข้าใจตนเองและผู้อื่น
ยอมรับความแตกต่างระหว่ างบุ คคล ดั งนั้นการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่
เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
5.2 ผลการศึกษาปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง พบว่ า ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษามี
ปัญ หาการเตรีย มความพร้อ มในการพัฒ นาเรีย นรู ้สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู ่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
หทัยทิพย์ บัวอ่อง [13] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพร้ อ มของบุ ค ลากรในการจั ด ท าสารสนเทศ
บุคลากรกับคุณภาพของสารสนเทศที่ส่งไปยังสานัก งาน
สามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ความพร้อมของ
บุคลากร ในการจัดทาสารสนเทศบุคลากร ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดปราจีนบุรี มีความ
พร้อมในด้า นความสามารถ ด้านเทคโนโลยี และด้า น
เวลา อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 และจตุพร ยงศร [2] ได้
ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ
เชิ ง สหวิ ท ยาการของจอร์ ช เบอร์ เ รเดย์ พบว่ า มี จุ ด
คล้ายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1) การขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง 2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึ ก ษา และ 3) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้
สอดคล้ อ งกั บ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยี และจากการศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บของ
นโยบายการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน พบว่า การเมืองการปกครอง สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม จานวนประชากร
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคม
อาเซียนส่งผลให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ความแตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการดาเนินงานการเตรียมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม Sister school
กลุ่ม Buffer school และกลุ่ม Asean Focus school
ดังนั้นการดาเนินการในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ที่ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศภายในและการติดตามและประเมินผล
จึงไม่ครอบคลุม และประกอบด้วยผู้บริหารยังมองไปไม่
เห็ น ความส าคั ญ การเตรี ยมความพร้ อ ม ดั งนั้ น ปั ญ หา
ความพร้อมการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่
เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลาง
5.3 ผลการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความพร้อมการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรนา
นโยบายกาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
จัดทาโครงการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดสรรงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
สถานศึกษาควรจัดทาหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ จัดสรร
งบประมาณให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ค วามสามารถในการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรมีการวางแผนการ
นิเ ทศอย่ า งต่อ เนื่ อง จั ดท าแบบนิ เ ทศและมี ก ารนิ เ ทศ
อย่า งหลากหลาย สถานศึ กษาควรแต่งตั้งผู้ ที่มีค วามรู้
ความสามารถด้ านอาเซีย นมานิ เทศให้ กับ บุ คลากรใน
โรงเรี ย น และน าผลการนิเ ทศมาวิ เคราะห์ ปรับ ปรุ ง
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ด้านการติดตาม
และประเมิ น ผล สถานศึ ก ษาควรจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด การ
ประเมินและนาไปติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
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ต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เรือ งวิท ย์ จั นทรลือชา [6] ได้ ศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
โรงเรี ย นท่ า กุ ญ ชร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ขอนแก่ น เขต 5 พบว่ า แนวทางพั ฒ นาการจั ด
กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษาจากข้ อ
ค้นพบ สรุปได้ดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาเอกสาร การติดตาม
ประเมินผล ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง การส่งเสริมการมี
ส่ ว นร่ ว ม และการให้ ง บประมาณ และสอดคล้ อ งกั บ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] ได้กล่าวว่า
การพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการ
เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องประชาคมอาเซี ย น สามารถ
ติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอ
ภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคง
ในด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อง สั งคมและวั ฒ นธรรมของ
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยก าหนดแนวการจั ด การเรี ย นรู้
เกี่ ย วกั บ อาเซี ยนคื อ จั ดการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น นั กเรี ยนเป็ น
ส าคั ญ เปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ย นเข้ า มามี ส่ ว นร่ วมในการ
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ มีความ
หยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา
การสร้างความตระหนัก กระบวนการสื่อสาร ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน
สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริง และจัดการเรียนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อความเป็น
พลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียน
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเตรียม
คนให้พร้อม เนื่องจากคนมีความสาคัญให้การขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ดาเนินการไปได้ นอกจากนั้น
หลักสูตรก็มีความส าคัญ เพราะหลักสู ตรถือเป็นหัวใจใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ถ้าผู้บริหารและคณะครู
ร่วมกันดาเนินการให้เรื่องหลักสูตรและนาหลักสูตรไปใช้
อย่ างเป็ นรูปธรรม สถานศึ กษาก็จะมี ความพร้ อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตข้างหน้า
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บทคัดย่อ
การปฏิเสธความคิดเชิงอภิปรัชญา และไม่เชื่อมั่นต่อความจริงสูงสุด ในรูปแบบที่เรียกว่า “กังขานิยม” เป็น
ท่าทีที่สําคัญประการหนึ่งของนักคิดแบบหลังสมัยใหม่นิยม งานเขียนของปราบดา หยุ่น นักเขียนร่วมสมัยของไทยปรากฏ
ลักษณะความเป็ นหลั งสมั ยใหม่ ในหลายประการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งท่าที ที่ มี ต่ อสั จธรรมและแนวคิ ดเชิ งอภิ ปรั ชญา
นอกจากนี้แล้วงานเขียนของปราบดายังสะท้อนถึงสภาพการณ์ของสังคมแบบหลังสมัยใหม่ในหลายประการ เช่น สภาพดก
ดื่นและผสมผสานทางวัฒนธรรม สินค้าและการบริโภค เป็นสังคมล้ําความจริง ประกอบขึ้นจากการจําลองจนไม่สามารถ
กําหนดได้แน่นอนชัดเจนว่าอะไรคือความเป็นจริง รวมถึงการที่มนุษย์ตกอยู่ในภาวะสูญเสียความเชื่อมั่นต่ออุดมคติ และ
การสูญเสียตนเองเพราะตกอยู่ภายในวงล้อมของสินค้าและการบริโภคเชิงสัญญะ เป็นต้น
คาสาคัญ : หลังสมัยใหม่นิยม, เรื่องสั้น, ปราบดา หยุ่น

Abstract
The denial of the metaphysics and disbelief in the absolute truth attitude called
"skepticism" is one of the important attitudes of postmodernism in Prabda Yoon’s Literary Works. His
works as Thai contemporary writers has apparently revealed the postmodernism in various features,
particularly the attitude towards the absolute truth and metaphysics. Furthermore, the literary works
of Prabda Yoon also revealed modern society in various features, for instance, the plentifulness and
hybrid culture, merchandise and consumption that is regarded as the hyperreality society which is
formed in simulation until we cannot distincly determine what the reality is. Moreover, as men are in
the the state of loss of their faith in ideals and loss of their selves because they are encircled by
merchandise and symbolic consumption, and so on.
Keywords : postmodernism, short stories, Prabda Yoon
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บทนา
แนวคิ ด หลั ง สมั ย ใหม่ นิ ย ม หรื อ “โพสต์ โ มเดิ ร์ น ”
(postmodernism) เป็นแนวคิดที่ได้รับการกล่าวถึงและ
นํ า ไปปรั บ ใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวางในบริ บ ทของสั ง คมไทย
โดยเฉพาะในแวดวงวิ ช าการด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และในระยะต่อมาคําและแนวคิดนี้ไม่ได้
จํากัดเฉพาะในแวดวงนักวิชาการหรือปัญญาชนเท่านั้น
แต่แทบจะกล่าวได้ว่าคําและแนวคิดนี้ได้แพร่กระจาย
ออกไปสู่ผู้คนในทุกระดับและทุกวงการ
อย่ า งไรก็ ต าม ท่ า ที ห รื อ ปฏิ กิ ริ ย าในการตอบรั บ
แนวคิ ดหลั งสมั ยใหม่ นิ ยมก็ มี ความแตกต่ างกั นออกไป
บางกลุ่มอาจคลั่งไคล้ไหลหลงทั้งที่อาจยังไม่เข้าใจแจ่มชัด
บางกลุ่มมองว่าแนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นจุดสุดยอดทาง
ภูมิปัญญาของมนุษย์และสถาปนาแนวคิดนี้เหนือแนวคิด
อื่น ๆ ทั้งที่แนวคิดดังกล่าวอาจย้อนแย้งกับตัวแนวคิดนี้
เอง บางกลุ่ม โต้แย้ งหรือโจมตีแนวคิดหลังสมัย ใหม่ว่ า
บ่อนทําลายบรรทัดฐานทางสังคมทั้งมวล บางกลุ่มบอก
ว่ า แนวคิ ด หลั ง สมั ย ใหม่ นิ ย มเป็ น ผลผลิ ต ของสั ง คม
ตะวันตกซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับสังคมไทย บางคนบอกว่า
แนวคิ ด หลั งสมั ย ใหม่ นิ ย มไม่ ใ ช่ อ ะไรใหม่ แ ต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่
ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปนานแล้วในวิถีชีวิตความเป็นอยู่
แบบ “ไทยๆ” บางคนมองว่าแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม
เป็นแค่ “ของเล่นใหม่” ทางความคิดที่จําเป็นจะต้อง
ศึกษาเรียนรู้และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมในแวดวงของ
ตน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความแปลกใหม่ ซึ่งถือว่า
เป็นท่าทีต่อแนวคิดนี้ที่ค่อนข้างแตกต่างหลากหลาย
อภิปรัชญา (metaphysics) เป็นสาขาหนึ่งในวิชา
ปรัชญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารัตถะของความ
จริงแท้ (reality essence) เกี่ยวกับโลกและมนุษย์ เป็น
ศาสตร์ ที่ ส นใจและให้ คํ า อธิ บ ายต่ อ สิ่ ง ที่ พ้ น ไปจาก
ประสาทสัมผัส อาทิ พระเจ้า ผี นรก สวรรค์ นิพพาน
ฯลฯ นักคิดและนักปรัชญาได้พยายามหาคําตอบหรือ
คําอธิบายต่อข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวตลอดมา จนเกิด
เป็นสํานักคิดทางปรัชญาต่าง ๆ จํานวนมาก อย่างไรก็
ตามด้วยเหตุที่แนวคิดทางปรัชญาทุกสํานักล้วนแต่ถูก
โต้แย้งด้วยเหตุผลจากฝ่ายตรงข้ามได้เสมอ จึงกล่าวได้ว่า
ในทางปรัชญานั้นไม่มีแนวคิดไหน “จริงแท้ที่สุด” หรือ
ยังไม่สามารถที่จะได้ “คําตอบสุดท้าย” เกี่ยวกับโลกและ
มนุษย์อยู่นั่นเอง
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ลักษณะอันเป็นธรรมชาติ ของปรัชญาประการหนึ่ ง
เช่นนี้สอดคล้องกับคํากล่าวเปรียบเทียบเชิงเย้ยหยันถึง
บทบาทและพันธกิจของนักปรัชญาหรือผู้สนใจปรัชญาว่า
เสมือนหนึ่ง “คนตาบอด” ที่พยายามไล่จับ “แมวสีดํา”
ใน “ห้องที่มืดมิด” อันแสนกว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งฟังดูแล้ว
เป็นเรื่องที่เหนื่อยยาก สูญเปล่าหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย
ซึ่งสอดรับกับท่าทีแบบหลังสมัยใหม่นิยม ที่จะกล่าวถึง
ต่อไป
ในบริ บ ทของวรรณกรรมไทย คํ าถามที่ มัก ตามมา
เสมอเมื่ อ มี ก ารกล่ า วถึ งลั ก ษณะของวรรณกรรมหลั ง
สมั ย ใหม่ ที่ ป รากฏในสั ง คมไทยก็ คื อ วรรณกรรมหลั ง
สมัยใหม่คืออะไร สังคมไทยเป็นสังคมหลังสมัยใหม่จริง
หรือ นักเขียนรู้หรือไม่ว่าตนเองได้ผลิตงานหลังสมัยใหม่
การชี้ว่าวรรณกรรมไทยมีลักษณะของวรรณกรรมหลัง
สมัยใหม่เป็นการแห่แ หนตามกระแสที่มาจากตะวันตก
หรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ ต ามมี ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ต้ อ งยอมรั บ ว่ า
บั น เทิ ง คดี ไ ทยในระยะหลั ง ๆ มี แ นวการเขี ย นที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นงาน
หลายเรื่ อ งของวิ น ทร์ เลี ย ววาริ ณ ปราบดา หยุ่ น
ปริทรรศ หุตางกูร หรือเรื่องสั้นที่ “ทดลอง” เขียนโดย
นักเขี ยนหลากหลาย ปรากฏกระจายทั่ วไปในหนังสื อ
รวมเรื่องสั้นต่างๆ เช่น ช่อการะเกด หรือ สนามหญ้า แม้
วรรณกรรมซีไรต์เองหลายเรื่องก็มีความแตกต่างจากขน
บอย่า งน่ าสนใจ เช่น เจ้า จัน ท์ผ มหอม นิร าศพระธาตุ
อินทร์แขวน เวลา ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน สิ่งมีชีวิต
ที่เรียกว่าคน และความน่าจะเป็น ความแตกต่างนี้เป็น
ประเด็น ที่ นั ก วัฒ นธรรมศึ ก ษาและนั กวรรณคดี ศึ ก ษา
สังเกตได้ บางคนเรียกกลุ่มนี้ว่า “หลังสมัยใหม่” [1]
ในแวดวงวรรณกรรมไทยเมื่อกล่าวถึงผลงานที่มีท่าที
หรือลักษณะแบบหลังสมัยใหม่ ชื่อของ ปราบดา หยุ่ น
นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรต์)
พ.ศ. 2545 ถือเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ที่ มีผลงานน่ าสนใจ
อย่างยิ่ง งานเขียนของเขามักท้าทายขนบนิยมหรือสั ญ
นิยมทางวรรณกรรม (literary convention) ทั้งในแง่
รูปแบบและเนื้ อหา ซึ่งสั ญนิ ยมที่ปราบดาท้าทายก็ คื อ
รูปแบบและเนื้ อหาที่ มีรากฐานอยู่บนคตินิ ยมสมั ยใหม่
(modernism) นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เมื่องานของปราบ
ดาได้รับการเผยแพร่ทั่วไปในวงกว้าง นอกจากจะได้รับ
เสียงชื่นชมยินดีแล้ว ยังทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จํานวนมาก รวมถึงการที่ผลงานของเขาถูกตําหนิติติงว่า
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“อ่านไม่รู้เรื่อง” หรือคํากล่าวหาที่พัฒนาไปจนถึงขั้นว่า
ปราบดาเป็นผู้ทําภาษาไทยให้วิบัติ ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้ว
คําตําหนิติติงและข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนมีสาเหตุมาจาก
ลักษณะ “โพสต์โมเดิร์น” หรือ “หลังสมัยใหม่” ที่ปรากฏ
อยู่ในงานของเขานั่นเอง
การปฏิเสธอภิปรัชญาและการไม่เชื่อมั่นต่อความจริง
สูงสุดในงานของปราบดา
แง่มุมหนึ่งของแนวคิดหลังสมัยใหม่นั้นไม่สนใจที่จะ
ตอบคําถามหรือปัญหาทางอภิปรัชญาที่ดําเนินมาตลอด
ประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษย์ เพราะไม่เชื่อในความ
มีอยู่ของความจริงสูงสุด (absolute truth) แต่เชื่อว่า
แม้ที่ผ่านมามนุษย์จะพยายามหาคําตอบสักเท่าใดก็ไม่มี
ทางค้น พบหรือ ไม่ส ามารถมีส ัจ ธรรมหรือ ทฤษฎีใ ด
สามารถอธิบ ายโลกนี ้ไ ด้อ ย่า งครอบคลุม ด้ว ยข้อ อ้า ง
ความจริงหรือทฤษฎีเพียงทฤษฎีเดียว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากต้องกระทําภายใต้การใช้ภาษาด้วยแล้ว ยิ่งเกิด
ปัญ หาให้ต้อ งพิเ คราะห์ม ากมาย นัก คิด หลังสมัย ใหม่
ถึงกับกล่าวทํานองว่า ไม่มีความจริงชนิดที่รอให้ใครสัก
คนหนึ่งไปค้นพบ (discover) แล้วนํามาบอกกล่าว มีแต่
เพีย งความจริง ที ่ถ ูก ประกอบสร้า ง (construction)
ขึ้นมาภายใต้บริบทของเงื่อนไขหรือสถานการณ์ต่างๆ
เท่านั้น
ในรวมเรื่องสั้นชุด “ความน่าจะเป็น” ของปราบดา
หยุ่น เรื่องสั้น “บรรยากาศเป็นกันเอง” ตะกอน ซึ่ง
เป็นตัวละครเอกในเรื่องไม่รู้ว่าเขาถูกนํามาขังอยู่ในห้อง
มืด ได้อ ย่า งไร แม้จ ะพยายามถามหาคํา ตอบจากชาย
ลึกลับที่เฝ้าเขาอยู่ก็ไม่สามารถรู้คําตอบได้ เพราะชาย
ลึกลับก็ไม่รู้เช่นเดียวกัน
“ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง”
ชายลึกลับเงียบไปครู่ใหญ่ จนตะกอนนึกว่าเขาอาจจะ
ผล็อยหลับคาอ่าง ไปแล้ว
“นั่นเป็นคะ คะ คะ คําถามที่ตะ ตอบยาก” ชายลึกลับ
พึมพําคล้ายพูดกับตัวเอง
ตะกอนปาดเหงื่ออีกครั้ง คราวนี้ฝ่ามือขวาของเขารู้สึก
เหนียวขึ้นมาอย่างหนึบหนับใจ
“พยายามตอบหน่อย จะเป็นพระคุณอย่างสูง”
“นะ นะ นาย อยากได้คะ ความจริง หระ หระ หระ
หระ หระ หรือคะ ความเท็จ”[2]

109

ถึง ที ่สุด แม้จ ะมีช ายลึก ลับ ผู้ห นึ ่ง เป็น ที่พึ ่ง คอยให้
คําอธิบายแก่เขา แต่คําอธิบายติดอ่างตะกุกตะกักจาก
ชายลึก ลับ ก็มิใช่อะไรอื่น หากแต่สะท้อ นให้เห็นความ
ไม่ร าบรื ่น สมบูร ณ์ข องคํ า อธิบ ายหรือ แนวคิด เชิง
อภิปรัชญาทั้งหมดที่เคยมีมา ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอใน
การไขปริศ นาและข้อ สงสัย ของมนุษ ย์ไ ด้ จนแล้ว จน
รอดตะกอนหรือผู้อ่านเองก็ไม่อาจรู้ได้แน่ชัดเช่นกันว่า
เขาถูกนํามาขังอยู่ในห้องนั้นได้อย่างไร และด้วยสาเหตุ
อะไร ตัวละครอย่างตะกอนก็ไม่ต่างไปจากมนุษย์ที่มา
อาศัยอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่อาจรู้สาเหตุที่แท้จริง แม้จ ะ
พยายามหาคํ า ตอบอย่า งไร ก็ไ ม่เ คยได้คํ า ตอบที่
พอเพียง และเพียงพอที่จะหยุดการค้นหา คําถามที่ตัว
ละครสนใจในลัก ษณะนี้คือ คํา ถามเชิงอภิป รัชญา ซึ่ง
แนวคิด หลัง สมัย ใหม่เ ห็น ว่า ไม่ม ีป ระโยชน์ที ่จ ะตั ้ง
คําถามและแสวงหาคําตอบกันอีกต่อไป [3]
ดังนั้น ในเรื่อ งสั้น “เจอ” ปราบดาเสนอคําตอบ
ง่ายๆ ต่อคําถามสําคัญเกี่ ยวกับการดําเนินไปและการ
สิ้นสุดของโลก และการวิตกกังวล ครุ่นคิดต่อชีวิตและ
ความตาย ซึ่งเป็นปัญหาในระดับอภิปรัชญาว่า แท้จริง
แล้วการแตกดับของโลกที่นําไปสู่ความตายไม่ใช่เรื่อ ง
น่ากลัวอะไร เพราะเป็นเพียงเรื่อง “แป๊บเดียว” เท่า
นั้น เอง คํา ตอบดังกล่า วไม่ใช่ม าจากนัก ปราชญ์ที่ไ หน
แต่ห ลุด จากปากของเด็ก ที ่กํ า ลัง หาสิ ่ง ของอะไร
บางอย่า งริม หาด เป็น คํา ตอบต่อ ความตายที่ชัด เจน
เรียบง่าย และชี้ชัดถึงการเข้าใจและยอมรับธรรมชาติ
ของชีวิตโดยไม่สร้างเงื่อนไขให้รุงรัง [4]
ท่าทีต่อปัญหาเชิงอภิปรัชญาที่ว่าด้วยการแสวงหา
ความจริง สูง สุด ของมนุษ ย์ ยัง ปรากฏในเรื ่อ งสั ้น
“ตื้น -ลึก หนา-บาง” อีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องราวของนัก
เดินทางคนหนึ่งที่บังเอิญไปพบ “ความลับ ” ซึ่งตกมา
จากนอกโลก ซึ ่ง ต่อ มากลายเป็น ข่า วครึก โครมทั ่ว
ประเทศและทั่วโลก แม้จะมีความคาดหวังว่าเขาจะได้
เผยแพร่สิ่งที่เขา “ค้นพบ” แก่สาธารณะ แต่จนแล้ว
จนรอดนักเดินทางคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกให้ใครรู้
ได้ว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นคืออะไร ‘เพราะความลับนั้นไม่
มีในโลก’
ในเรื ่อ งสั ้น นี ้ป ราบดาต้อ งการเล่น กับ สํ า นวน
“ความลับไม่มีใ นโลก”ที่ใ ช้กัน ในความหมายทั่ว ไปว่า
ไม่มีใครสามารถเก็บความลับเอาไว้กับตัว ได้ตลอดเวลา
เพราะมันย่อมเปิดเผยออกมาในวันหนึ่ง ไม่ว่าจะตั้งใจ
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หรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ปราบดาได้นํามาใช้ใหม่ด้วยการ
สร้า งเรื่อ งว่า เมื่อ ปรากฏมี “ความลับ จากนอกโลก”
พลัด ตกลงมา ทัน ทีที ่ม าถึง โลกแม้จ ะมีใ ครบางคน
สามารถรับรู้ปรากฏการณ์ดังกล่าวในวินาทีนั้น แต่ก็ไม่
สามารถรัก ษาหรือ ทรงจํา มัน ไว้ใ นฐานะความลับ อีก
ต่อไปเพราะ “ความลับย่อมไม่มีอยู่ในโลก”เมื่อมันไม่มี
อยู่จึง ไม่ส ามารถบอกมัน แก่ใ ครได้ หรือ หากจะบอก
ออกไปมันก็จะไม่เป็น “ความลับ” อีกต่อไป ซึ่งถือเป็น
การเล่น กับ ความหลากหลายและความย้อ นแย้งของ
ความหมาย อันเป็นปัญหาระหว่างภาษากับ ความจริง
นั่นเอง
หากเราจะตี ความว่ าความลั บในเรื่ องเป็ นสั จธรรม
ความจริงที่ดํารงอยู่อย่างเป็นภววิสัย (objectivity) รอ
การ “ค้นพบ” ของใครสักคน แล้วนํามาบอกกล่าวแก่คน
อื่น หรือหากมีสัจธรรมความจริงอยู่ แต่ทันทีที่จําเป็นต้อง
อธิบายผ่านภาษา ก็จะสูญเสียสถานะดั้งเดิมไปในทันที
เหมือนเช่นที่ ความลับจะยังคงเป็นความลับ แต่ทันทีที่
ประกาศออกไปก็ไม่อาจรักษาการเป็น “ความลับ” ของ
มันไว้ได้อีกต่อไป
ความหมายอี ก ประการหนึ่ ง ที่ เ ชื่ อ มโยงอยู่ กั บ
แนวคิดหลังสมัยใหม่ในเรื่องภาษาก็คือ แม้นักเดินทางจะ
ค้นพบความลับ และมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะบอก
กล่าวแก่มนุษยชาติก็จริง แต่ด้วยอานุภาพของประโยค
“ความลั บ ย่ อ มไม่ มี ใ นโลก”ที่ เ ป็ น เสมื อ นสั จ พจน์
(axiom) จึงกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ให้เขาสามารถพูดอะไร
ได้มากนัก เพราะหากพูดออกไปจะขัดแย้งหรือกระทบ
ต่อสถานะของสัจ พจน์ดังกล่าวทันที ซึ่งเรื่อ งนี้จะมีผ ล
ย้อนแย้งกันสองทางคือ หากเขาสามารถบอกกล่าวสิ่งที่
เป็น “ความลับ” ออกไป แสดงว่าสัจพจน์นี้ไม่น่าเชื่อถือ
แต่ ห ากสั จ พจน์ นี้ น่ า เชื่ อ ถื อ ถู ก ต้ อ ง เที่ ย งแท้ นิ รั น ดร์
ตลอดไป ก็แสดงว่า “ความลับ” ที่เขากําลังจะบอกเล่า
ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น
นั ก คิ ด หลั งสมั ย ใหม่ ค นสํ าคั ญ อย่ า ง มิ เ ชล ฟู โ กต์
(Michel Foucault) เห็นว่า “ความจริง” ที่เรารับรู้ผ่าน
การประกาศ ตอกย้ําต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่การค้นพบแต่ล้วนถูก
สร้างขึ้น (Truth is not discovered but produced)
หรือที่เขาเรียกว่าการสร้าง discourse หรือวาทกรรม [5]
“ความจริง” ซึ่งยึดถือกันในโลกปัจจุบันนั้น ไม่ใช่สิ่งที่
ดํ า รงอยู่ แ ล้ ว เช่ น นั้ น หากแต่ เ ป็ น เรื่ อ งของระบอบ
(regime) ที่ทําหน้าที่ผลิต แจกจ่าย วางกฎ หรือรวบรวม
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ถ้อยแถลงให้ความหมายแก่ “ความจริง” ฟูโกต์เห็นว่า
“ภาษา” ก็เป็นผลของการสร้างความจริง และหาได้เป็น
สารัตถะอย่างใดไม่ วาทกรรม (discourse) ในทางภาษา
นั้ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งของระบอบที่ ค อยจั ด ระเบี ย บให้ เ กิ ด
“ความจริง” ด้วยการสร้างความหมาย ให้ค่า และ ความ
ถูกต้องชอบธรรมแก่สิ่งต่างๆ ในสังคม วาทกรรมจะเป็น
การรวมตัวของชุดความจริงย่อยที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละ
ส่ว นมีอิ ส ระและยุท ธศาสตร์ เฉพาะตั ว ที่ พยายามต่ อ สู้
เพื่อให้มีอํานาจในการแถลง
ความหมาย ทําให้ “วาทกรรม” กลายเป็นเรื่องของ
ปฏิสัมพันธ์ และสัมพันธ์กับเรื่องของการต่อสู้และอํานาจ
กล่าวคือ หากวาทกรรมชุดใดจะมีอํานาจ วาทกรรมชุด
นั้นจะต้ องมีป ฏิบั ติก ารเพื่ อกี ดกั นวาทกรรมอื่น ให้ เป็ น
วาทกรรมที่ผิด และวาทกรรมที่ขึ้นมาเถลิงอํานาจจะมี
กลไกการวิจารณ์ชุดวาทกรรมอื่นหรือวาทกรรมเก่าให้
หมดความถูกต้อง พร้อมทั้งให้เอกสิทธิ์ความถูกต้องแก่
ผู้ ใ ช้ ว าทกรรม ทั้ งนี้ ว าทกรรมจะสามารถขึ้ น มาเถลิ ง
อํานาจและดํารงอยู่ในสังคมอย่างชอบธรรมเช่นนั้นได้ก็
โดยผ่านพิธีกรรมบางประการที่ทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
น่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น พิ ธี ก รรมทางศาสนา กระบวนการ
ยุติธรรม หรือในปัจจุบัน อาจจะเป็นกระบวนการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ และยิ่งวาทกรรมนั้นดําเนินอยู่แ ต่ในวง
แคบ ๆ เช่น ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ก็ยิ่งทําให้
ชุดวาทกรรมนั้นมีเอกสิทธิ์และมีอํานาจมากยิ่งขึ้น
แนวคิด ต่อ ความจริง ของมิเ ชล ฟูโ กต์ ดัง กล่า ว
สอดรับกับท่าทีที่ปรากฏในผลงานของปราบดา อย่าง
ชัด เจน ในรวมเรื่อ งสั้น “กระทบไหล่เ ขา” ซึ่งปราบ
ดาเขีย นถึง บุค คลที่ท รงอิท ธิพ ลทางความคิด ต่อ เขา
โดยเฉพาะเมื่อเขียนถึงนักปรัชญาอย่างฟรีด ริช นิท เช่
(Friedrich Nietzsche) ซึ่งถือเป็นปรมาจารย์ของนัก
คิดหลังสมัยใหม่ ในเรื่อง “สัจธรรมคือความลวงที่ถูกเชือ่ :
วิธีไม่เชื่อชีวิตแบบฟรีดริช นิทเช่ ” ปราบดากําหนดให้
ลูก ศิษ ย์ข อง นิท เช่ค นหนึ ่ง ทบทวนและอภิป ราย
แนวคิดของอาจารย์ผ่านการเขียนจดหมายถึงผู้หญิงที่
ไม่มีตัวตนชื่อ “เอมิลี่ ” ว่า
“นิทเช่กระทํากับผมได้ถึงขั้นนั้นได้อย่างไรน่ะหรือ
เอมิลี ่คุณ ฟัง นะ-ก่อ นอื่น เขาบอกผมว่า ภาษามนุษ ย์
เป็น สิ ่ง ที ่เ ชื่อ ถือ ไม่ไ ด้ เพราะมัน เป็น เพีย งเครื ่อ งมือ
สื่อ สาร ไม่มีอ ะไรสามารถพิสูจ น์ว่า ภาษาคือ ตัว แทน
ของความจริง ดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากภาษา ย่อมถือ
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เป็นสัจธรรมไม่ได้-แล้วชีวิตนี้ผมมีอะไรอีกเล่านอกจาก
ภาษา! แล้วคุณล่ะเอมิลี่-ชีวิตคุณมีอะไรนอกจากนั้นไหม
หากคุณไม่รู้จักคําว่าพระเจ้า คุณจะศรัทธาในพระองค์
ไหม หากคุณไม่รู้จักคําว่าความสุข คุณจะแสวงหามัน
อย่างเอาเป็นเอาตายไหม หากคุณไม่รู้จักคําว่า สัจธรรม
สิ่งใดเล่าที่คุณจะเชื่อว่าเป็นสัจธรรม”[6]
เรื่องสั้นเรื่องนี้ของปราบดาย้ําให้เห็นอย่างเด่นชัดใน
ประเด็นภาษากับความเป็นจริง โดยพยายามที่จะอธิบาย
ให้ เ ห็ น ถึ งอุ ป สรรคปั ญ หาในการเข้ า ถึ งความจริ ง ของ
มนุ ษ ย์ อ ย่ า งครอบคลุ มทุ ก แง่ มุ ม นอกจากจะกล่ า วถึ ง
ภาษาในฐานะปัญหาอุปสรรคอันสําคัญในการกําหนด
ความจริงหรือ “สิ่งที่ถูกรู้” แก่เราแล้ว เมื่อพิจารณาใน
ด้าน “ตัว ตน” ของความเป็ นมนุ ษย์ที่ ทําหน้าที่ เป็ น
ฐานรองรับความรู้ความจริงบางอย่าง หรือเรียกว่าเป็น
“ผู้รู้” ก็พบว่ามีความไม่น่าเชื่อถืออยู่เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ป ราบดายั ง ล้ อ วาทะทางปรั ช ญาที่ มี
ชื่อเสียงของนิทเช่ที่ว่า “พระเจ้าตายแล้ว” โดยเขียนให้
ลูก ศิ ษ ย์ข องนิท เช่ รู้สึ ก โกรธที่ อาจารย์ ข องตนกล่า วว่ า
“พระเจ้าตายแล้ว” ที่โกรธ ไม่ได้เป็นเพราะความยะโส
โอหังของนิทเช่ที่ป่าวประกาศเช่นนั้น แต่โกรธเพราะว่า
เขานึกภาพการตายของพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกไม่
ออก แต่เขาก็ยังอยากนึกให้ออก และเขาเห็ นว่าสิ่งใดก็
ตามที่ใช้ภาษาอธิบาย ถึงแม้จะตายก็ยังอยู่ ในทัศนะของ
เขาเห็นว่า หากคําว่า “พระเจ้า” ยังคงอยู่ พระเจ้าจะ
ตายได้อย่างไร ซึ่งถือเป็นการเล่นล้อกับความจริงของนิท
เช่ แ ละอํ า นาจการครอบงํ าของภาษาที่ อ ยู่เ หนื อความ
ความคิ ด และความจริ ง ของนั ก ปรั ช ญาคนสํ า คั ญ อี ก
ชั้นหนึ่งนั่นเอง
ท่า ทีที่สํา คัญ ประการหนึ่งของนัก คิด หลังสมัย ใหม่
คือการกังขาไม่เชื่อมั่นต่อความจริงขั้นสูงสุดหรือระดับ
ปรมัตถ์ (absolute truth) หรือที่เรียกในทางปรัชญา
ว่าเป็นพวกกังขานิยม (skepticism) ผลงานของปราบ
ดาในหลายบทตอนรวมทั้งที่กล่าวมาข้างต้นปรากฏท่าที
ดังกล่าวอยู่เสมอ การตั้งชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่ง
ว่า “ความน่าจะเป็น” ซึ่งหมายถึงภาวะที่อยู่ระหว่าง
เส้นพรมแดนของความจริงกับความลวง สิ่งที่ถูกกับสิ่งที่
ผิด เป็นการสรุปรวบยอดทัศนะของเขาต่อสิ่งที่เรียกว่า
สัจธรรมความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนที่สุด กล่าวคืออาจ
ไม่ม ีค วามจริง ใด ๆ ในโลกนี ้ มีก ็เ พีย งแต่ช ุด ของ
คํา อธิบ ายบางอย่า งที่มี “ความน่า จะเป็น ” เท่า นั้น
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เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถก้าวพ้นตัวตนอันซับซ้อนของเรา
และฝ่า ทะลุม่ า นแห่ งภาษาและวาทกรรมต่า งๆ ไปได้
เมื่อ นั้น เราอาจจะพบกับ ความจริงแท้ก ็ไ ด้ แต่ป ัญ หา
สําคัญอีกชั้นก็คือเราสามารถทําเช่นนั้นได้จริงหรือไม่
นอกจากท่า ทีต่อ สิ่งที่เ รีย กว่า อภิป รั ชญา สัจ ธรรม
หรือความจริง ดังกล่าวมาแล้ว ผลงานของปราบดา หยุ่น
ทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายยังได้นําเสนอสภาพการณ์ของ
ผู้คนและสังคมหลังสมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยภาพลานตา
ทางวัฒ นธรรม สิน ค้า และการบริโ ภค เป็น สัง คมล้ํ า
ความจริง (hyperreality) ประกอบขึ้นจากการจําลอง
(simulation) และการยุบ ตัว (implosion) ตาม
แนวคิด ของโบดริยารด์ (Jean Baudrillard) ดังที่
ปรากฏใน “ชิทแตก!” ซึ่งเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์แห่ง
อนาคตของเขา
ขณะที่ในรวมเรื่องสั้น “เมืองมุมฉาก” ทุกเรื่องใช้
เมื อ งนิ ว ยอร์ ก เป็ น ฉากเดิ น เรื่ อ ง แต่ ภ าพของเมื อ ง
นิ ว ยอร์ ก ที่ ป รากฏอยู่ ใ นแต่ ล ะเรื่ อ งกลั บ ไม่ มี อ ะไร
เหมือนกันเลย เมืองที่ดูเหมือนสร้างด้วยแท่งมุมฉากต่อ
กัน เต็มไปด้วยชีวิตที่หลากหลาย ผสมผสานด้วยผู้คน
หลายเชื้อชาติ ต่างความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ถึงแม้ ปราบดา หยุ่น จะใช้นิวยอร์กเป็นภาพฉากสําคัญ
แต่ภาพของนิวยอร์ก กลับเชื่อมโยงความคิดของเราให้
เห็นเมืองอื่นๆ ที่มีสภาพไม่แตกต่างกัน ทุกที่ล้วนเกิดจาก
การผสมผสานด้วยรูปแบบชีวิตที่แตกต่าง ดูไม่ลงตัว โลก
ปัจจุบันเป็นโลกที่ได้ละลายวัฒนธรรมทุกอย่างหลอมรวม
เป็นหนึ่งเดียว [7]
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภค
จนล้นเกินของคน เช่น ในเรื่องสั้น “ตีนเตือน” ซึ่งเป็น
เรื่องราวของ “รงค์” เด็กชายผู้คลั่งไคล้ใหลหลงการอ่าน
การ์ตูนประเภทสงครามอวกาศ เดินอ่านการ์ตูน ก้มๆ
เงยๆ ในระหว่างเลิกจากโรงเรียนกลับบ้าน เนื้อหาจะมี
การปะทะไล่ล่ากันระหว่างปิศาจกับอัศวินผู้พิทักษ์โลก
เมื่อเดินไปสักระยะเด็กชายรงค์รู้สึกว่ามีชายลึกลับ
คนหนึ่งเดินตามเขามาข้า งหลัง ขณะที่ส้นเท้า ทั้งสอง
ข้างของรงค์ก็เริ่มมีอาการกระตุกอย่างผิดปกติ แต่เขาก็
ยังคงอ่านการ์ตูนต่อสู้นั้นไปเรื่อยๆ และเขาเริ่มรู้สึกตัว
ว่าสองเท้าของเขาสับวิ่งอย่างฉับไว และเมื่อหันกลับไป
มองชายลึก ลับ ปรากฏว่า หน้า ตาเหี ้ย มโหดของเขาก็
กํ า ลัง ตามไล่ล ่า เขามาอย่า งรวดเร็ว เช่น เดีย วกัน
จนกระทั่งเขาสามารถวิ่งหนีไปลงเรือและสั่งให้คนขับ
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เร่ง เครื ่อ งออกไปได้ แม้จ ะแปลกใจในเหตุก ารณ์ที่
เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาละเลิกการอ่านการ์ตูนในมือ
เขาอ่านมันจบเล่มบนลําเรือ แต่ยังไม่จบเรื่องเพราะต้อง
อ่า นต่อ ในตอนต่อ ไป และเมื ่อ รงค์เ งยหน้า ขึ ้น จาก
หนังสือปรากฏว่าผู้โดยสารบนเรือทุกคนหันมามองเขา
เป็นจุดเดียว “ดวงตาทุกคู่ดูเย็นชาไร้ร่องรอยวิญญาณ”
แต่ละคนร้องประสานเสียงคําว่า “ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า ”
กันระงม สองเท้าของเขานั่นเองที่กระตุ้ นให้เขากระโดด
ลงไปในน้ําเพื่อเอาตัวรอด
เรื่องสั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นสภาพของการเสพติดสิ่ง
จําลองซึ่งได้แก่เรื่องราวการต่อสู้กับปิศาจในการ์ตูนของ
รงค์ การเล่าที่ตัดสลับฉากระหว่างเนื้อหาในการ์ตูนที่รงค์
กําลังอ่าน กับเหตุการณ์จริงขณะเดินทางกลับบ้านทําให้
จินตนาการการต่อสู้ในการ์ตูนกับความจริงในขณะกําลัง
เดินทางของรงค์เชื่อมร้อยกันไปอย่างกลมกลืน และโลก
แห่ งการ์ ตู น ได้ ก ลบกลื น ภาวะรู้ สํ า นึ ก ของรงค์ ห ายไป
หลายส่ ว น รงค์ เ หมื อ นอยู่ ใ นภวั ง ค์ ข องการไล่ ล่ า ใน
การ์ตูนมากกว่าจะสํานึกรู้โลกของความเป็นจริง
ประเด็น ดังกล่า วสอดรับ กับ แนวคิด ของโบดริย าร์
ที่ว่า โลกยุคหลังสมัยใหม่เป็นโลกล้ํา ความจริง อันเป็น
ผลที ่ไ ด้จ ากประสบการณ์ก ารบริโ ภคข้อ มูล ข่า วสาร
รายการบันเทิง และเทคนิคการสื่อสารที่เข้มข้นและเอา
จริงเอาจังมากกว่าประสบการณ์ชีวิตปกติ อาณาจักรล้ํา
ความจริง หรือภาพจําลองล้ําความจริง ได้แก่ การ์ตูน
ของดิส นีย ์แ ลนด์ สวนสนุก ห้า งสรรพสิน ค้า แดน
มหัศ จรรย์ รายการกีฬ า สิ ่งเหล่า นี ้ส ร้า งความจริงได้
มากกว่าความจริงปรนัย ซึ่งรูปแบบ ภาพพจน์ และรหัส
ของสิ่งเหล่า นี้จ ะควบคุม ความคิด และพฤติก รรมของ
มนุษย์ในปัจจุบัน [8] เช่นที่รงค์สร้างภาพของปิศาจไล่
ล่าตนเอง จนกระทั่งต้องกระโดดหนีลงน้ํา ซึ่งสะท้อนให้
เห็น ว่า ภายใต้ส ัง คมบริโ ภคและข้อ มูล ข่า วสารเช่น
ปัจจุบัน มนุษย์ถูกครอบงําโดยภาพพจน์และสิ่งจําลอง
ต่า ง ๆ ที ่ย ัด เยีย ดเข้า สู ่ค วามรับ รู ้ข องเราชนิด ทํ า ให้
ห่างไกลความเป็นจริงเข้าทุกที โลกปัจจุบันจึงเป็นโลกที่
ภาพพจน์ สิ่ง จํา ลอง หรือ สัญ ญะของเหตุก ารณ์ต่า งๆ
เข้ามาแทนที่ประสบการณ์ตรงและความรู้แบบภววิสัย
ของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
หากการ์ตูนที่เด็กชายรงค์อ่านเป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่ง
ในบรรดาสื่ออันหลากหลายของโลกทุกวันนี้ ภาวะที่มนุษย์
ปั จจุ บั นล้ วนถู กครอบงํ าให้ เสพติ ดอยู่ กั บสื่ อรอบตั วนั้ น
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ตามแนวคิดของโบดริยาร์เห็นว่า ความหมายต่างๆ จะถูก
สร้ า งขึ้ น โดยการเคลื่ อ นย้ า ยและเคลื่ อ นไหวของภาพ
ต่ า งๆ ดั ง ปรากฏในสื่ อ นั่ น เอง ไม่ ว่ า จะเป็ น โทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ และอื่น ๆ ดังนั้นโลก
ทางสังคมของมนุษย์จึงมีลักษณะเหมือนกับเป็นโลกแห่ง
มายา (make believe universe) ซึ่งมนุษย์แต่ละคน
ตอบสนองต่อภาพลักษณ์ผ่านสื่อต่างๆ มากกว่ าต่อตัว
บุคคลหรือสถานที่ที่แท้จริง
โบดริยาร์ยกตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุที่ทําให้เจ้าหญิง
ไดอาน่า เสีย ชีวิต ในปี 1997 มีก ารแสดงออกซึ่งความ
โศกาอาดูร อย่า งท่ว มท้น ไม่ใ ช่เ พีย งแต่ใ นประเทศ
อังกฤษเท่านั้น แต่ทั่วทั้งโลก นักคิดผู้นี้ได้ตั้งคําถามว่า
การแสดงความเสีย ใจอย่า งสุ ด ซึ ้ง ของประชาชน
ทั้งหลายแสดงต่อตัวตนของเจ้าหญิงไดอาน่า หรือ ต่อ
ภาพลัก ษณ์ต่า งๆ ที่ถูก สร้า งขึ้น เขาเห็น ว่า เจ้า หญิง
ไดอาน่า สถิต ในจิต ใจของประชาชนผ่า นสื ่อ ดัง นั ้น
การสิ ้น พระชนม์ข องเจ้า หญิง จึง เปรีย บเสมือ นเป็น
เหตุก ารณ์ใ นละครทางโทรทัศ น์ (soap opera)
มากกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แท้จริงซึ่งประชาชนได้เข้าถึง
ดังนั้น ฌอง โบดริยาร์ จึงกล่าวว่า ในโลกทุกวันนี้นั้น
ชีว ิต ม น ุษ ย ์ไ ด ้ล ะ ล า ย เ ข ้า สู ่จ อ โ ท ร ท ัศ น์ ( the
dissolution of life into TV) เรียบร้อยแล้ว [9]
นอกจากนี้ตามแนวคิดของโบดริยาร์มองว่าโลกทุก
วั น นี้ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสั ญ ญะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น ดกดื่ น และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ เมื่ อ มี ผู้ บ ริ โ ภค ความหมายไปอยู่ ที่
ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคน โดยอาศั ย สิ น ค้ า ที่ บ ริ โ ภคใช้ ส อย
กําหนดตําแหน่งแห่งที่ของตน สัญญะจะถูกกําหนดขึ้นไม่
รู้จบ ขณะเดียวกันก็ทําให้แต่ละคนที่บริโภคผลิตภัณฑ์
สําคัญผิดว่าตนมีเสรีภาพที่จะเลือกซื้อตามใจ แต่แท้ที่
จริงแล้วก็ถูกกักขังอยู่ในกรอบของรายการสินค้าที่ผลิต
ขึ้นมาให้เลือกเท่านั้น [10]
แนวคิดดังกล่าวนี้คล้ายกับสถานการณ์ของชายหนุ่ม
ในนวนิยายเรื่อง “ฝนตกตลอดเวลา” เขาตื่นขึ้นมาบน
เตียงในโรงแรมแห่งหนึ่ง ในสภาพเปลือยเปล่า (ซึ่งพร้อม
จะถูกสวมให้มีความหมายจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
ต่างๆ) ขณะที่ด้านนอกฝนตกอยู่ตลอดเวลา เขาไม่รู้ว่า
ตัวเองเป็นใคร มาอยู่ในสถานที่ดังกล่าวได้อย่างไร แต่
รู้สึกเหมือนตนเองถูกจองจําเอาไว้ที่นี่ จึงค่อยๆ ทําความ
เข้าใจทุก อย่างผ่า นสรรพสิ่ งรอบๆ ตั วเขา ซึ่ งพบว่าใน
ห้องดังกล่ าวมีวัตถุสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เขาอ่าน

ARU Research Journal, Vol.1, No.1, October 2014

ความหมายเพื่อเชื่อมโยงหาตําแหน่งแห่งที่ของตนเอง
มากมาย เช่น สกุลสัญชานงาหน้าต่างเจตจํานงลงกลอน
และกุญแจโซฟาจารวารเฟอร์นิเจอร์ สสารงานพลาสติก
สหัชญาณบานประตู สสารการพรม โทรศัพท์ไญยะโซนิค
กล่ า วได้ ว่ า เขากํ า ลั ง ตื่ น ขึ้ น มาในวงล้ อ มของสิ น ค้ า /
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ลานตาไปหมด แต่ศัพท์แสงและ
ชื่อของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นเลย
(ชื่อเหล่านี้ปราบดานําศัพท์บัญญัติทางปรัชญาของราช
บัณฑิตมาใช้เพื่อเป็นการล้อเลียน การไม่สื่อความจริง
หรือไม่ทําให้เข้าใจอย่างแท้จริง)
ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ทําให้เขาค่อยเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นได้มา
จากเสียงผู้หญิงในโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหาเขาเป็นระยะ
แต่เมื่อเขาพยายามซักถามก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรนัก รู้
เบื้องต้นแค่ว่าเขากําลังอยู่ในห้องหมายเลข 8 โรงแรม
สมานภพ ในวั น ที่ ฝ นตกตลอดเวลาเท่ า นั้ น เมื่ อ เขา
พยายามจะเดิน ทางออกไปหาความจริงภายนอกห้อ ง
และตั้ งใจจะลงไปที่ล็ อบบี้ป รากฏว่ าล็ อบบี้กั บดาดฟ้ า
โรงแรมแห่ ง นี้ ถู ก จั ด สร้ า งให้ ก ลั บ หั ว กลั บ หางกั น เสี ย
กล่าวคือ เมื่อเขาจะไปดาดฟ้า เขาจะต้องเดินลงบันไดไป
ในขณะที่ต้องเดินขึ้นบันไดหากจะไปล็อบบี้
เรื่ อ งราวการทํ า ความเข้ า ใจตนเองของชายหนุ่ ม
ดําเนินคู่ไปกับการติดตามหาความจริงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง
คนหนึ่งที่เขามองเห็นจากหน้าต่างห้องพัก แต่ทุกครั้งที่
ออกไปนอกโรงแรมเขาจะเป็นผู้ไร้ตัวตนในสายตาคนอื่น
ทั น ที และเมื่ อ ขยั บ ใกล้ ค วามจริ ง ได้ บ้ า ง ก็ มี บ างสิ่ ง
บางอย่างทําให้หมดสติรับรู้ไป และชายหนุ่มจะตื่นขึ้นมา
บนเตี ย งเพื่ อ ออกหาความจริ ง ต่ อ เขาจะพบว่ า โลก
ภายนอกมีสถานการณ์ใหม่เกี่ยวกับชีวิตของเด็กผู้หญิงให้
เขาต้องเชื่อมโยงปะติดปะต่อภาพไปเรื่อย ๆ และยิ่งรู้จัก
เด็กผู้หญิงคนนั้นรวมถึงผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเธอมาก
ขึ้นเท่าไหร่ก็จะพบร่องรอยบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเอง
มากขึ้นเท่านั้น
“สมานภพ” ซึ่งเป็นชื่อของโรงแรมแห่งนี้ เป็นฉาก
สําคัญของเรื่องที่มีนัยเชื่อมระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่
หรื อ คื อ โลกสมั ย ใหม่ กั บ โลกหลั ง สมั ย ใหม่ นั่ น เอง
สถานการณ์ที่พร่ามัวด้วยสายฝนที่ตกตลอดเวลา ให้ภาพ
หม่นเทา ไร้สีสัน และสลัวเลือนยากจะจําแนกหรือทํา
ความเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แจ่มชัดเหมือนเช่นโลกในยุค
หลังสมัยใหม่ นวนิยาย “ฝนตกตลอดเวลา” จําลองภาพ
ให้เห็นว่าหากตัดบริบทอื่นๆ ของชีวิตออก ได้แก่ ละทิ้ง
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อดีตและอนาคตเสีย โลกปัจจุบันของเราก็คือภาวะที่ถูก
จองจําให้จมอยู่กับวัตถุ สินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และทํา
ให้ตัวตนแท้จริงของเรายิ่งพร่ามัวไป เหมือนอย่างที่ชาย
คนนี้ถูกกักไว้ในห้องภายในโรงแรมนี้และต้องเผชิญกับ
ความมึ น งงของสถานที่ อั น กลั บ หั ว กลั บ หาง และ
สถานการณ์แปลกใหม่ที่ต้องทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา
สถานการณ์ของตัวละครเอกในเรื่องดังกล่าวสอดรับ
กับแนวคิดของ Fredric Jameson [11] ที่ว่ามนุษย์
กําลังตกอยู่ ในภาวะ “หลงที่” (lost in space)
เนื่องจากเราไม่มี “เครื่องมือ” ที่จะรับรู้พื้นที่แบบหลัง
สมัยใหม่ที่เรียกว่า hyperspace ซึ่งทําให้คนตัดขาดและ
แยกตัวออกจากโลกภูมิศาสตร์ภายนอก ทําให้ไม่สามารถ
เชื่อมโยงตนเองเข้ากับ “สถานที่” ในความเป็นจริงได้
พื้นที่ ในโลกหลังสมัย ใหม่แ สดงบทบาทในการควบคุ ม
กํ า หนดทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่ ข องคน ทํ า ให้ ค น “ถู ก
นําไป” แทนที่จะกําหนดทิศทางและการเคลื่อนที่ของ
ตนเอง
การที่มนุษย์ตกอยู่ในภาวะสูญเสียความเชื่อมั่นต่อ
อุ ด มคติ ค วามก้ า วหน้ า และสู ญ เสี ย ตนเองโดยพบว่ า
ตัวเองตกอยู่วงล้อมของสินค้าและการบริโภคเชิงสัญญะ
เป็ น เพี ย งหนึ่ งในกระบวนการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วกะทันหัน ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ย่อม
เรี ยกร้อ งให้เ ราต้อ งหาทฤษฎีแ ละมโนทั ศน์ ใหม่ ๆ มา
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ท่ามกลางความสับสนและความกลัว
เพราะอ่ า นสถานการณ์ ไ ม่ อ อกนี้ เ อง ทํ า ให้ เ กิ ด ความ
ต้องการผู้ชี้แนะที่สามารถอธิบายโลกอันสับสนอลหม่าน
และไร้ระเบีย บที่กําลังเผชิ ญอยู่ เฉกเช่ นที่ชายหนุ่มใน
เรื่องก็มีมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ชื่อ “ครู” ซึ่งสถิตอยู่ประจํา
แถวล็อบบี้ เป็นคนเดียวที่ทําให้เขาอบอุ่นใจและสามารถ
สอบถามพูดคุยอะไรได้บ้าง แต่ “ครู” ก็ไม่ได้ช่วยเขา
เข้าถึงความจริงได้มากนัก
ในห้องพักหมายเลข 8 ของเขายังมีโทรทัศน์ “บุพนิ
โยคะวิชั่น ” อีกหนึ่งเครื่องที่จะมีพิธีกรรูปร่างหน้าตา
เหมือนเป็นฝาแฝดกับ “ครู” อีกสองคน คอยออกมาฉาย
ภาพเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มไปพบเจอภายนอกให้เขาดูซ้ํา
และพยายามให้คําอธิบายต่าง ๆ นานา ซึ่งบางครั้งพิธีกร
สองคนก็ถกเถียงขัดแย้ง ต่างฝ่ายต่างยกเหตุผลมาคัดง้าง
อย่างไม่ยอมลงเอยกันง่ายๆ การออกมาสร้างคําอธิบาย
ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ขาไปประสบพบเห็ น ของพิ ธี ก รใน
โทรทัศน์ให้ภาพความจริงได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้
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เป็ น ภาพที่ ชั ด เจนแจ่ ม แจ้ ง นั ก เพี ย งแค่ ส ร้ า งความ
ปั่ น ป่ ว นเชิ งความคิ ด ให้ ช ายหนุ่ ม ต้ อ งจั บ ต้ น ชนปลาย
เรื่องราวไป เรื่อยๆ เท่านั้นเอง
สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดโบดริยาร์
ที่ว่า โลกหลังสมัยใหม่เป็นโลกที่น่าตกใจเพราะสิ่งหมาย
สิ่งเบื้อ งหลั ง สิ่งภายนอก พร้อมทั้งความลึ ก สารั ตถะ
และความจริ งล้ ว นหายวั บ ไปพร้ อ มกั น เพราะเมื่ อ สิ่ ง
จําลองต่างๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นก็กลายเป็นตัวแทนถึงตัว
มันเองมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือนอก
เสียจากกระจกเงาที่ สะท้อนภาพมาจากกระจกเงาบาน
อื่นๆ และสะท้อนต่อไปสู่จอโทรทัศน์ที่มีอยู่ทั่วโลก เมื่อ
ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความครอบงําของเอกภพแห่งสิ่ง
จําลอง (universe of simulacra) เช่นนี้แล้ว มวลชน
และคนส่วนใหญ่ที่เงียบเสียงอยู่ก็เลยถูกครอบอยู่ในการ
บี บ นวด (massage) ของสื่ อ โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ “สาร”
(message) หรือความหมายใดๆ [12]
นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงสังคมล้ําความจริงอันดก
ดื่นไปด้วยสินค้า การบริโภคและสิ่งจําลองต่ างๆ และ
สถานการณ์ บ างด้ า นของมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมในยุ ค หลั ง
สมั ย ใหม่ ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ผลงานของปราบดายั ง
กล่าวถึ งโลกหลังสมั ยใหม่ ที่จะไม่ มีสิ่งที่ เรียกว่ า “อุด ม
คติ” อีกต่อไป เช่นเหตุการณ์ในเรื่อง “ความน่าจะเป็น”
ที่ “ฉัน” พบกระดาษแผ่นหนึ่งตกมาจากสมุดสมัยเรี ยน
มั ธ ยม กระดาษแผ่ น นั้ น เขี ย นว่ า “ฉั น จะไม่ มี วั น
เปลี่ ย นแปลง” ในขณะที่ อี ก หลายปี ผ่ า นไป “ฉั น ”
จะต้องใช้ชีวิตไปตามบรรทัดฐานและปรับตัวไหลลื่นกลืน
ไปกับกระแสสังคม ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างที่อยากจะ
เป็นได้ ถึงที่สุดแล้วอุดมคติที่เคยตั้งไว้ก็พร่าเลือน และ
อาจหายไปพร้อ มกับกระดาษที่เสียบไว้ในสมุดเล่มนั้น
แม้มีเหตุบังเอิญให้กลับมาพบกระดาษแผ่นนั้นอีก ก็ไม่
อาจระลึกได้แล้วว่า “ฉัน” จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจาก
“อะไร” กันแน่
ในเรื่องสั้น “เจอ” ปราบดาแสดงอารมณ์ของมนุษย์
ภายใต้ วิ กฤตความเป็ นสมั ย ใหม่ อัน เป็น ท่ าที แ บบหลั ง
สมัยใหม่ ที่ต้องการหลุดพ้นออกไปจากผลผลิตแห่งยุค
ใหม่ที่เคยเป็นหลักประกันความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
ว่า
“ฉันอยากมองลงไปดูโลก ไม่ต้องคลุกคลีอยู่กับมัน
อีกต่อไป อยากอยู่เหนือโลก
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สูงเกิ นความจํ าเจของชีวิ ตจะปี นป่ ายถึง สู งกว่าวั ฏ
จักรว่ายวุ่นที่ไหลล่องตามครรลองระบบจราจร สูงกว่าตึก
ระฟ้ า สู งกว่ าระบอบประชาธิ ปไตย สู งกว่ าแคลอรี ใ น
ช็อกโกแลต สูงกว่าไอคิวของไอน์สไตน์ สูงกว่าค่าครองชีพ
ในประเทศพัฒนาแล้ว
บนที่ที่ยังไม่พัฒนา และไม่อยากพัฒนา
ที่ที่ฉันจะหนาว แต่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าฉันหนาวโดย
ไม่ต้องพึ่งความเห็นใคร
โฆษกรั ฐ บาลไม่ ต้ อ งป่ า วประกาศให้ ฉั น รู้ กรม
อุตุนิยมวิทยาไม่ต้องทํานายให้ฉันฟัง ห้างสรรพสินค้าไม่
ต้องลดราคาเสื้อกันหนาวต้อนรับประสาทสัมผัสของฉัน
ที่ที่ฉันจะหนาวโดยไม่ต้องพึ่งภาษา
ที่ที่ฉันรู้ว่าหนาวเพราะกระดูกของฉันบอก”[13]
บทสรุป
จากวิกฤตการณ์เชิงความคิดต่อความเป็นสมัยใหม่ที่
ดําเนินมาและความสับสนอลหม่านไร้หลักยึดเหนี่ยวที่
เกิดขึ้นในสังคมหลังสมัยใหม่ดังที่นําเสนอมา ตัวละคร
ของปราบดาจึงพยายามแสวงหาบทสรุปหรือทางออกให้
ตัวเอง ดังในนวนิยายเรื่อง “แพนด้า” ซึ่งเป็นเรื่องของ
ชายหนุ่มที่ชื่อ “แพนด้า” ที่แปลกแยกสับสนและค้นพบ
ว่ า ตั ว เองไม่ ใ ช่ ม นุ ษ ย์ ข องดาวโลกใบนี้ เขาเป็ น เพี ย ง
มนุษย์ผู้พลัดหลงดาว จากนั้นก็พยายามหาหนทางที่จะ
กลั บ ดาวแพนด้ า ของเขา โดยก่ อ นที่ จ ะไปเขาจะต้ อ ง
ทํางานสําคัญคือการเขียนบันทึกเพื่อบอกความจริงให้ทุก
คนทราบก่อนว่า “มนุษย์เราล้วนมาจากดาวดวงอื่น”
ข้อความในบันทึกของแพนด้าในช่วงเหตุการณ์ที่เขา
เดินชมเมืองเพื่อต้องการเก็บภาพของโลกใบนี้ไว้เป็นครั้ง
สุดท้ายก่อนที่จะลาจากกลับสู่ดาวของตนเอง บอกว่า
“ผมเดิน เล่ นไปรอบๆ เมือง แวะเยี่ ยมร้ านค้า และ
ผู้คนที่คุ้นเคย พวกเขาไม่รู้ หรอกว่าผมไปเยี่ยม บางคน
ไม่รู้จักผมด้วยซ้ํา เราเพียงเห็นหน้ากันจากการใช้พื้นที่ใน
สังคมร่วมกัน เดินบนถนนเดียวกัน ใช้คลื่นโทรศัพท์ใน
อากาศเดียวกัน ถึงแม้หลายๆ อย่างในโลกจะมีคนแอบ
อ้างเป็นเจ้าของ แต่ในความเป็นจริง เราล้วนมีสิทธิ์เท่า
เทียมกันทั้งนั้น - หรือจะให้พูดอีกอย่างคือ เราล้วนไม่มี
สิทธิ์เหมือนกัน สิ่งมีชีวิตของโลกดวงนี้ต่างหากที่มีสิทธิ์
เจาะไชลงในดิ น กิ น น้ํ า ฝนที่ ต กลงจากก้ อ นเมฆ หรื อ
พํานัก อยู่บนพื้นผิว -เราต่ างเป็ นผู้มาแย่งอาศัย ทว่าใน
ความเป็นแขกผู้ไม่ได้ รับเชิญบนดาวดวงนี้ เราก็มีสิ่งที่
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เอื้อเฟื้อถึงกันและกัน ผมเดินออกไปดูสิ่งต่า งๆ เหล่านั้น
ด้วยดวงตาที่ไม่ตัดสินผิดถูก -ผมออกไปดูไปเห็น ไปเก็บ
ภาพให้อิ่ม” [14]
ในเรื่องสั้น “ไม่มีทาง! เดี๋ยวนี้! ตลอดไป! คําสอนใน
หมอกของชุ น ริ ว ซู ซู กิ ”หนุ่ ม ไทยเพิ่ ง เรี ย นจบจาก
มหาวิทยาลัยในอเมริกา แต่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบมีสูตร
สําเร็จเหมือนคนทั่วไป “ไม่มีความสุขกับระบบสังคมที่
บูชาเงินและความสําเร็จในหน้าที่การงาน” แต่สนใจที่จะ
ทําให้จิตใจดีขึ้น และ “อยู่อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่ง
อะไรมาก” จึงต้องการไปปรึกษาท่านชุนริว ซูซูกิ พระ
เซนที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในซานฟรานซิสโก ว่าตนเองควร
จะอยู่ในสังคมต่อ หรือควรปลี กตัวออกไปดี และถ้าจะ
ปลีกตัวควรทําอย่างไร เมื่อเดินทางไปถึงก็ได้รู้ความจริง
ว่ า ท่ า นมรณภาพไปหลายปี แ ล้ ว ระหว่ า งเดิ น ฝ่ า สาย
หมอกกลับออกมา เขารู้สึกมีเสียงบางอย่างที่ทําให้เข้าใจ
ว่าเป็นวิญญาณหรือปาฏิหาริย์ของอาจารย์เซน จึงมีการ
โต้ตอบกลับไปหลายประโยค ก่อนพบความจริงว่ า เป็น
แค่เสียงคนกําลังคุยโทรศัพท์ในตู้สาธารณะ ซึ่งอาจเป็น
ผู้ชายที่กําลังงอนง้อคืนดีภรรยา หรืออาจเป็นแค่คนบ้า
คนหนึ่ง ที่บังเอิญว่าถ้อยสนทนาบางตอนมาพ้องกับสิ่งที่
เขากําลังครุ่นคิดเท่านั้น แต่ประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยิน
ก่อนเดินจากมาว่า “ไม่มีทาง!... เดี๋ยวนี้! ตลอดไป! ฉันรัก
เธอ” ของชายในตู้โทรศัพท์ กลับกลายเป็นถ้อยคําสําคัญ
ที่ ทํ า ให้ เ ขานํ า มาใคร่ ค รวญเพื่ อ ออกจากวิ ก ฤตทาง
อารมณ์ของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
“และนับถึงทุกวันนี้ คําตอบของอาจารย์ยังใช้ได้ ดี
เสมอ ไม่ว่าชีวิตของผมจะอยู่ในที่สว่างจ้าหรือพร่ามัว
ผมควรไปทางไหนดี-อาจารย์ตอบ: ไม่มีทาง!
เมื่ อ ไหร่ ผ มจึ งจะเจอความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง -อาจารย์ ต อบ:
เดี๋ยวนี้! ตลอดไป!
ส่วน “ฉันรักเธอ” นั้น ไม่ใช่คําตอบ
ก็แค่รู้สึกดี ที่ได้ฟังใครคนหนึ่งพูดออกมากับใครอีก
คนหนึ่ง ท่ามกลางม่านหมอกและเสียงสัญญาณเตือนภัย
ของโลกเดี๋ยวนี้และตลอดไป” [15]
ทางออกของมนุ ษ ย์ใ นสถานการณ์ ที่ ต้อ งเผชิ ญ กั บ
วิกฤตความเป็นสมัยใหม่และความพร่าเลือนของคุณค่า
ความจริง ความดี ความงาม และอุดมการณ์ต่าง ๆ ใน
สังคมแบบหลังสมัยใหม่ผ่านตัวละครในเรื่องสั้นดังกล่าว
จึงไม่ใช่การหลีกหนี เอาตัวรอด เพื่อไปสู่สังคมที่ดีกว่า
และแน่ น อนว่ า ความสุ ข ของคนเราอาจไม่ ใ ช่อ ยู่ ที่ ก าร
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สามารถเข้าถึงสังคมในอุดมคติอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์
เคยคาดหวังและแสวงหา เช่ น สังคมประชาธิ ป ไตยที่
สมบู ร ณ์ หรื อ สั ง คมพระศรี อ าริ ย์ ฯลฯ แต่ คื อ การที่
ปั จ เจกบุ ค คลกลั บ มาสํ า รวจตนเองให้ ชั ด เจน และ
พยายามใช้ชีวิตท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ด้วย
ความมี ส ติ ต ระหนั ก รู้ แ ละเท่ า ทั น วาทกรรม มายาคติ
ต่างๆ ตลอดถึงสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบันนั่นเอง
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1. คาแนะนาในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิ จ ารณาของวารสารอื่ น หากมี เ นื้ อ หา ข้ อ มู ล วิ จั ย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกอง
บรรณาธิการ

2. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์
2.1 บทความวิจัย
มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (Title) สถานที่ทางาน (Work place
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract)
และคาสาคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 คา) โดยเนื้อหา
ดั ง กล่ า วทั้ ง หมดข้ า งต้ น ต้ อ งมี ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี)
เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย บทนา (Introduction),
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธี การวิจัย/ทดลอง
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement,
ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง (References)
2.2 บทความวิชาการ
มี ค วามยาวไม่ เ กิ น 10 หน้ า กระดาษ B5 เป็ น
บทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่างๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ
บทความวิ ช าการควรประกอบด้ ว ย ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่ อ
ผู้ เ ขี ย น สถานที่ ท างาน วิ ธี ก ารการติ ด ต่ อ ผู้ เ ขี ยน
บทคัดย่อ (Abstract) และคาสาคัญ (Keywords ไม่เกิน
5 คา) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง
ซึ่งลักษณะองค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึง

กับบทความวิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น

3. การส่งต้นฉบับ
ผู้ เ ขี ย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บ บทความพร้ อ มกรอก
แบบฟอร์มนาส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา

ของเรื่อง
เพื่ อ ความสะดวกในการแก้ ไ ข ควรใช้ โ ปรแกรม
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2
คอลัม น์ กว้ าง 7.25 ซม. ระยะห่า ง 0.7 ซม.ระยะหั ว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม.
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร
ตั ว อั ก ษรทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษให้ ใ ช้
ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK สีดาเท่านั้นโดยกาหนด
รูปแบบ ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1
4.2 หน้าแรก
หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ตาแหน่งและสถานที่ทางานของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม
ให้พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามลาดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2
ซม. สาหรับส่วนอื่นๆ ดังราย-ละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 ชื่อเรื่อง
พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อภาษาไทย
แล้วตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1
4.2.2 ชื่อผู้เขียน
พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังชื่อเรื่อง และ
เว้น 2 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ชื่อผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า
1 คนให้พิมพ์คาว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่
คานาหน้าชื่อใดๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์
แบบตั ว ยกต่ อ ท้ า ยชื่ อ เพื่ อ แสดงความแตกต่ า งของ
สถานที่ทางานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก

4.4 การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ
เนื้ อ หาและข้ อ มู ล ภายในรู ป ภาพและตารางให้ ใ ช้
ภาษาอั ง กฤษ รู ป ภาพทุ ก รู ป และตารางจะต้ อ งมี
หมายเลข และคาบรรยายอย่างชัดเจน
Define initial object
Initial population
(Vector of phase rotation candidate)

Evaluate fitness
(Calculate PAPR at each gene)

Construct next generation

4.2.3 บทคั ดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
พิม พ์หั ว เรื่ อ งค าว่า “บทคัด ย่ อ ” ส าหรั บบทคัด ย่ อ
ภาษาไทย และ “Abstract” สาหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ สาหรับคาว่า
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย
บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดี ยว ทั้งนี้บ ทคัด ย่ อไม่ค วรใส่ เอกสารอิ งอิงใดๆทั้งสิ้ น
และมีจานวนคาไม่เกินอย่างละ 200 คา
4.2.4 คาสาคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พิ ม พ์ หั ว เรื่ อ งค าว่ า “ค าส าคั ญ ” โดยพิ ม พ์ ไ ว้ ใ ต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ คาสาคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 35 คา ให้พิมพ์หัวเรื่องคาว่า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เว้น 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคาแรกของ
แต่ละคาสาคัญเท่านั้น
4.2.5 ตาแหน่ง และสถานที่ทางาน
ให้พิมพ์ส ถานที่ทางานของผู้เขียนทุกคน โดยเรีย ง
ตามหมายเลข และ Email address ต่อจากชื่อผู้เขียน
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4.3 ส่วนอื่นๆ ของบทความ
เนื้ อ เรื่ อ ง ได้ แ ก่ บทน า ขอบเขตการวิ จั ย วั ส ดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย /ทดลอง (ถ้ามี) ผลการวิจัย /
ทดลอง วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้
พิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้น
หัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิด
ซ้ายของแต่ละคอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5
ซม.
การลาดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขกากับ โดยให้
บทนาเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมกากับหัวข้อย่อย เช่น
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น

รู ป ที่ 1 ตั ว อย่ า งของรู ป ภาพที่ ม องเห็ น ชั ด เจนเมื่ อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ดา

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

รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมด
ไว้ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่
ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รู ป ภาพ และรู ป ภาพทั้ ง หมดควรมองเห็ น ชั ด เจนเมื่ อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์
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รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม
ตารางที่ 1 ข้อกาหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
รูปแบบ (Types of texts)

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

ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title)
ชื่อผู้เขียน (Author & co-authors)
การติดต่อผู้เขียน (Contact address of
correspondence)
หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)
16
ตัวหนา (Bold)
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts)
14
ตัวธรรมดา (Normal)
คาสาคัญ (Keywords)
14
ตัวหนา (Bold)*
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading &
16
ตัวหนา (Bold)
number)**
หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading &
14
ตัวหนา (Bold)
number)
* เฉพาะตัวอักษรแรกของคาเท่านั้นให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
** ข้อกาหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี)

การเขียนคาบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาสาหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และตัวพิมพ์ธรรมดาสาหรับคาอธิบายรูปภาพ
จัดพิมพ์ไว้กึ่งกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที่ 1 ถึง รูปที่ 2
รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีดา ส่วนรูป
ถ่ายควรจะเป็นรูปขาวดาที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลม ให้
ได้ รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และ
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด
และเว้นใต้คาบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด
4.4.2 ตาราง
ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และคาบรรยาย
ก ากั บ เหนื อ ตาราง โดยปกติ ใ ห้ ใ ช้ ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาสาหรับหัว
เรื่ อ งและหมายเลขของตาราง และตั ว พิ ม พ์ ธ รรมดา
สาหรับคาอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน็ตด้านล่างของ
ตารางให้ใ ช้ตั วหนังสือ เป็ นแบบเดี ยวกัน หากแต่ข นาด
ตัวอักษรเป็น 12pt
ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือคาบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด
ในกรณี ที่ จ านวนข้ อ มู ล ในตารางมี ป ริ ม าณน้ อ ย
ตารางควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาด
ใหญ่อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม.
ในแนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน ให้ใส่
ตารางทั้งหมดไว้หลังหัวข้อรูปภาพ โดยทุกตารางที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
ตาราง และให้ว างภาพข้ อ มู ลทั้ งหมดไว้ ท้ า ยบทความ
หลังจากหัวข้อ “เอกสารอ้างอิง”
4.4.3 สมการ
ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ควา ม ย า วมา กอา จ ย อมให้ มี ค วา ม กว้ า งไ ด้ เ ต็ ม
หน้ากระดาษ และจะต้ องมีหมายเลขกากับอยู่ภายใน
วงเล็บ ตาแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ
ด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างนี้
X

M

 Xm

(1)

m1

และเพื่ อ ความสวยงามให้ เ ว้ น บรรทั ด เหนื อ สมการ 1
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การเขียนหน่วยต่างๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดคา
บัญญั ติของราชบัณ ฑิตยสถาน ชื่ อสถานที่ ต่างๆ ให้ใ ช้
ตามประกาศของสานักนายกรัฐมนตรี
การเขียนคาที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่คาศัพท์เดิมไว้
ในวงเล็ บ ต่ อ ท้ า ยค าแปลด้ ว ย ซึ่ งถ้ า ค าศั พ ท์ ใ ดที่ ไ ม่ ใ ช่
คาศัพ ท์เ ฉพาะ ก็ ไม่ จาเป็ นต้ องขึ้น ต้น ด้ว ยตั วใหญ่ เช่ น
“เวเบอร์ (weber)” และเมื่อต้องการใช้คาแปลเดิมซ้า
อีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษกากับ

6. เอกสารอ้างอิง
การอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ ความให้ ใ ช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบ
หมายเลข เช่น [1], [1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ปิ่นจินดา
และคณะ [1] เป็นต้น ทุกการอ้างอิงที่ปรากฎในเนื้อหา
จะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ และห้ามใส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ
กรณีมีเอกสารอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้เขียนเรียงลาดับเอกสารอ้างอิงเริ่มต้นจากภาษาไทย
จ นค ร บ ทุ ก ร า ย กา ร จึ งต่ อด้ วย เ อกส า ร อ้ า งอิ ง
ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
6.1 บทความในวารสาร
[1] พัน พัชร ปิ่น จิ นดา และ ดิ เรก วรรณเศีย ร,
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161-175.
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peak-to-average power ratio reduction
techniques for multicarrier transmission,”
IEEE Wireless Communications Magazine,
Vol. 2, No. 2, Apr. 2005, pp. 56-65.
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