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 1. เป็นเอกสารเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. เป็นเอกสารรวบรวมรายงานและบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
นโยบายการจัดพิมพ ์
 วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Full paper) และบทความวิชาการ (Review 
articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เผยแพร่ในวารสารอื่น ใด
มาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น 
 
เกณฑ์การพิจารณาบทความ 
 บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จ านวน 3 ท่าน ซึ่งกอง
บรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินตีพิมพ์ให้หรือไม่ก็ได้ 
 
ค าแนะน าในการจัดเตรียมต้นฉบับ 
 การจัดรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตามตัวอย่างที่แสดงใน Template ซึ่งทาง
วารสารได้ท าการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาดตัวอักษร ค าอธิบายส าหรับ
การเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง การเขียนอ้างอิง การเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ การใส่ภาพ
และตาราง ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซด์ของวารสารหรือศึกษาจากภาคผนวก
ท้ายเล่มของวารสาร 
 
การส่งต้นฉบบับทความ 
          ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความโดยไม่ระบุช่ือ-ที่อยู่ผู้เขียนจ านวน 3 ชุด และระบุช่ือผู้เขียน
จ านวน 1 ชุด โดยบทความวิจัยต้องมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษขนาด B5 และบทความวิชาการต้อง
มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 พร้อมทั้งแบบฟอร์มน าส่งบทความ โดยสามารถเลือกส่งได้ 3 วิธี 
ดังนี ้
 1. ส่งผ่านระบบเว็ปไซด์ของวารสารที่ www. http://rdi.aru.ac.th/ 
 2. ส่งทางอีเมล์  (E-mail) เป็น MS. Word  ไฟล์  พร้อมแบบฟอร์มน าส่งบทความไปที่ 
rs@aru.ac.th หรือ rs_aru@hotmail.com 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญที่ .05 ผลการศึกษาพบว่า : 1) ข้อมูลสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับคู่สมรส มีรายได้
จากเงินสนับสนุนของรัฐบาล มีความรู้/ความถนัด ในอาชีพด้านเกษตรกรรม และในอนาคตต้องการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลช่วยในเรื่องสนับสนุนงบประมาณ ใน อบต. เป็น
ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านเบี้ยยังชีพ 2) ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) การทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาอาชีพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาอาชีพ, ผู้สูงอายุ 
 

Abstract 
This research focused on the professional development needs of the elderly in Sam-

Bandit 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 Sam-
Bandit and posttest was at 0.05. 
Keywords: Need, occupational, Development , the elderly 
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1. บทน า 
     ประเทศไทยม ีอ ัตราการ เก ิดที ่ลดต่ าลงอย่า ง
รวดเร็วและต่อเนื ่องจ านวนประชากร ณ วันที ่ 1 
กันยายน 2553 จ านวน 65.4 ล้านคน เป็นประชากร
หญิง 33.3 ล้านคน (ร ้อยละ 59.90) และเป็น
ประชากรชาย 32.1 ล้านคน (ร้อยละ 49.10) ซึ่งมา
เป็นล าดับ 4 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รองจากประเทศอินโดนีเซีย 240 ล้านคน ฟิลิปปินส์ 
92 ล้านคนและเวียดนาม 88 ล้านคน ตามล าดับ [1] 
ซึ่งก าลังเผชิญกับปัญหาประชากรกับหลายประเทศ
สัดส่วนของประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื ่องและรวดเร็วสังคมไทยก าลังจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 14.5 ล้านคน ในอีก 
14 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
มีแนวโน้มเข้าสู ่ส ังคมสูงอายุเช่นเดียวกับประเทศ
ต่างๆทั่วโลกประชากรผู ้ส ูงอายุไทยเพิ ่มในอัตราที่
สูงขึ ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมาผู้สูงอายุไทยเพิ่มจากร้อยละ 
5.0 ในปี พ.ศ.2493 เป็นร้อยละ 10.1 ในปี พ.ศ.
2543 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าและปี พ.ศ.2558 
จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ15.6 ปีพ.ศ.2568 มีร้อย
ละ 21.5 และ ปีพ.ศ.2576 มีร้อยละ 25 ประกอบกับ
การที่สาธารณสุขพัฒนาก้าวหน้าไปมาส่งผลให้ผู้คนมี
อายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น 8.8 ปี โดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ยที่ 
71.8 ปี และผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยที่ 80.6 ปี รวมถึงอัตรา
การพึ ่งพ ิงของผู ้ส ูง อาย ุจ ะ เพิ ่ม ขึ ้น เ มื ่อ เท ียบก ับ
ประชากรวัยแรงงานใน 27 ปี นับจาก พ.ศ.2551 
ผู้สูงอายุ1คนจะมีคนวัยแรงงานดูแลเพียง 2 คน และ
ลดลงเรื่อยๆ ในอนาคต ส่งผลให้ไทยก้าวสู่การเป็น 
“สังคมผู้สูงอายุ” เต็มตัว ในหลายประเทศที่ก าลังก้าว
สู ่ส ังคมผู ้ส ูงอายุ ได ้วางนโยบายส าค ัญเพื ่อด ูแล
ผู ้ส ูงอายุในด้านสวัสดิการผู ้ส ูงอายุ การแพทย์ ยา
รักษาโรค การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ บ้านพักผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีคนดูแล นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการให้บริการ
ด้านการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันมี
ส่วนช่วยลดโรคสมองเสื่อมและภาวะโรคซึมเศร้า 
 การก้าวสู ่สังคมสูงวัยเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเ จน
ของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลจะพบว่า 
ขนาดหรือจ านวนของประชากรรวมและประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.2503 จนถึงปัจจุบันและมี

แนวโน ้มจะ เพิ ่มขึ ้นต ่อ ไปในอนาคต โดยจ านวน
ประชากรรวมเพิ่มจากประมาณ 26.2 ล้านคนในปี 
พ.ศ.2523 เป็น 66.5 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 
70 ล้านคนในปี พ.ศ.2573 ขณะที่จ านวนประชากร
สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่ม
จาก 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2503 เป็นประมาณ 7.4 
ล้านคนในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มถึง 17.7 ล้าน
คนในปี พ.ศ.2573 เมื่อพิจารณาถึงการท างานของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2554 พบว่า จากจ านวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 8.32 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่ท างาน 
3.24 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.9 ของจ านวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด โดยที่ผู ้สูงอายุ เหล่านี้ส่วนใหญ่ 
ท างานในภาคเกษตรกรรมถึง 2.06 ล้านคน หรือคิด
เป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาเป็นท างานในภาคการ
บริการและการค้า 0.87 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.8 และท างานในภาคการผลิต 0.31 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9.6 และผู้สูงอายุที่ไม่ได้ท างาน 5.08 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.1 [2] 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา  
“ความต้องการการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบล
สามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
เนื่องจากปัญหาผู้สูงอายุ ไม่ ใ ช่ปัญหาส่วนตัว ส่วน
ครอบครัว ที่จะแก้กันเองได้ล าพังอีกต่อไป หากแต่ต้อง
อาศัย “คนนอก” ทั้งในชุมชน และไกลออกไป
ระดับประเทศมาช่วยกันพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการท างานให้กับผู้สูงอายุท่ียังสามารถประกอบ
อาชีพได้ และจะได้เป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ เพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพิงบุตรหลานหรือ
ภาครัฐมากนัก รวมทั้งเป็นการสร้างงาน อาชีพและ
รายได้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มของ
ปัญหาในอนาคตจะได้มีหลักประกันด้านการเงินที่
เพียงพอกับการรักษาสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 
2.1  เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบันของผู ้สูงอายุในต าบล 
สามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.2  เพื่อศึกษาระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของ
ผู้ สู งอายุ ในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทั ย จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
2.3  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  
3.1 ได้รับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3.2 ได้รับข้อมูลระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของ
ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอาชีพ
ของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตต่อไป 
 
3.3 ได้รับข้อมูลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความ
ต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อได้ทราบถึง
ความต้องการพัฒนาอาชีพ ของแต่ละบุคคล 
 
4. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานท่ีสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มี
อาทิเช่น พัฒนาชุมชน อบต.สามบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
5.ขอบเขตการศึกษา 

 
5.1 ด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยท าการศึกษาในพื้นที่ต าบลสาม
บัณฑิต อ าเภออุทัย 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 จ านวน 574 คน [3] 
 
 

5.3 ด้านตัวแปร 
5.3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุ และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
5.3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ระดับความต้องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
5.4 ด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการท าวิจัย ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 รวม
ระยะเวลา 1 ปี 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
6.1 การศึกษาข้อมูล 
6.1.1 ศึกษาข้อมูลที่มีผู้รวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ และ
เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องอาทิข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ 
ในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6.1.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการ
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะเก็บจากผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6.1.3 จัดประชุม/เสวนากลุ่ม เพื่อศึกษาสภาพบริบทของ
ผู้สูงอายุ และท าแบบสอบถามความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุ เพื่อน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่อไป 

 
6.2 เคร่ืองมือส าหรับการวิจัย 

ส าหรับการสร้างเครื่องมือ เป็นการสร้างเครื่องมือ
การวัดแบบการประเมินค่า (Rating Scales) [4] 

ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ เปน็
แบบสอบถามแบบนามมาตรา (Nominal Scales) 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ   
เป็นแบบสอบถามแบบนามมาตรา (Nominal Scales) 

ตอนที่  3 ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพของ
ผู้สูงอายุ  เป็นแบบสอบถามแบบอัตราส่วน (Interval 
Scales) 

ตอนท่ี 4 ค าถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ 
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6.3 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก กระบวนการคิด และ
ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการพัฒนาอาชีพของ
ผู้สู งอายุ  ในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุ จ านวน 235 คน โดย
ค านวณหากลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร  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
ของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต 
 
7.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของระดับความ
ต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต 
 
7.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) เพื่อใช้อธิบายค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสาม
บัณฑิต 
 
7.4 การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test,One-Way 
ANOVA) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 

 
8. สรุปผลการวิจัย 
 
8.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ในต าบลสามบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี จ านวน 106 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.1 มีสถานภาพสมรส จ านวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.2 มีระดับการศึกษาคือประถมศึกษา จ านวน 
199 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 และไม่ได้ประกอบอาชีพ 

จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-5 คน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 2,000 บาท จ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.2 
 
8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ พบว่า 
ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตส่วนใหญ่ปัจจุบันอาศัยอยู่
กับคู่สมรส จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 มี
รายได้ปัจจุบันจากเงินสนับสนุนของรัฐบาล จ านวน 109 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 มีความรู้/ความถนัด ในอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.9 ในอนาคตต้องการประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้าน
เกษตรกรรม จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 
ต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลช่วยในเรื่องสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 อบต. เป็น
ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ านวน 193 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.1 ปัจจุบันรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านเบี้ย
ยังชีพ จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 
 
8.3 ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ 
พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุใน
ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านภาพรวม มีค่า เฉลี ่ย โดยรวมอยู ่ในระดับน้อย
ที่สุด( X  =1.74 และ S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความต้องการอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ยกเว้นอาชีพด้านเกษตรกรรม มีระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
 
8.4 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความต้องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต พบว่า  
8.4.1 ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตที่มีเพศต่างกัน มี
ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้าน
อุตสาหกรรม อาชีพด้านคหกรรม และอาชีพด้าน
ศิลปกรรม  
8.4.2 ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตที่มีอายุต่างกันมีระดับ
ความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุแตกต่างกัน ใน
ด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านพาณิชยกรรมและ
บริการ อาชีพด้านคหกรรม และอาชีพด้านศิลปกรรม 
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8.4.3 ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตที่มีสถานภาพต่างกัน 
มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้าน
อุตสาหกรรม อาชีพด้านคหกรรม อาชีพด้านหัตถกรรม 
และอาชีพด้านศิลปกรรม 
8.4.4 ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตที่มีระดับการศึกษา  
มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ 
อาชีพด้านคหกรรม และอาชีพด้านหัตถกรรม 
8.4.5 ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตที่มีอาชีพต่างกัน มี
ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุแตกต่างกัน 
ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านอุตสาหกรรม 
อาชีพด้านคหกรรม อาชีพด้านหัตถกรรม และอาชีพด้าน
ศิลปกรรม 
8.4.6 ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพแตกต่างกัน  
ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม  
ด้านพาณิชยกรรมและบริการ ด้านหัตถกรรม และ 
ด้านศิลปกรรม 
8.4.7 ผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพแตกต่างกัน ใน
ด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านอุตสาหกรรม 
อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ อาชีพด้านคหกรรม 
อาชีพด้านหัตถกรรม และอาชีพด้านศิลปกรรม 
 
9.อภิปรายผล 
 
9.1 ด้านเกษตรกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านเกษตรกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (X = 2.96 และ S.D. = 1.11) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเพราะผู้สูงอายุมีความรู้ความช านาญใน
การประกอบอาชีพอ่ืนปานกลางนอกเหนือจากอาชีพท า
นาข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว และการเพาะเห็ดต่าง ๆ 
เพราะเป็นอาชีพท่ีไม่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ ดังนั้น
ผู้สูงอายุจึงต้องการท าอาชีพนี้เพื่อหารายได้ปานกลาง 
 
9.2 ด้านอุตสาหกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (X = 1.49 และ S.D. = 0.77) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพราะผู้สูงอายุอยู่ในวัยไม่เหมาะกับ
การประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม เช่น การเย็บผ้า
ส าเร็จรูป การท ากระเป๋า รวมถึงการท าเฟอร์นิเจอร์
เพราะสายตาไม่ค่อยดีและไม่เอื้ออ านวย  
 
9.3 ด้านพาณิชยกรรมและบริการ พบว่า ระดับความ
ต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพาณิชยก
รรมและบริการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด    
(X  = 1.45 และ S.D. = 0.83) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่า
ผู้สูงอายุเห็นว่าอาชีพการบริการนวดเพื่อสุขภาพ การ
เป็นผู้น าเที่ยว และการท าที่พักให้นักท่องเที่ยวนั้นไม่
เหมาะกับสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ และมีความต้องการ
พัฒนาอาชีพในด้านนี้น้อย 
 
9.4 ด้านคหกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านคหกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด (X = 1.64 และ S.D. = 0.81) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้สูงอายุมีความรู้น้อย และเคยมีประสบการณ์
ในอาชีพทางด้านคหกรรมน้อย ไม่ว่าจะเป็นการท าพวง
หรีด การขายดอกไม้ต่าง รวมถึงการขายอาหารแปรรูป 
เพราะอาชีพดังกล่าวต้องใช้ความสามารถและความรู้
เฉพาะด้าน และในมีผลต่อสุขภาพด้วยวัยท่ีไม่เอื้ออ านวย 
จึงต้องการพัฒนาอาชีพน้ีน้อย 
 
9.5 ด้านหัตถกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหัตถกรรม มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X  = 1.39 และ S.D. = 
0.56) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพทางด้านหัตถกรรม เช่น 
การทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าการท าเครื่องประดับรวมถึง
การท าเครื่องนุ่งห่มเพราะอาชีพนี้ต้องใช้สายตา และ
สุขภาพของผู้สูงอายุไม่เอื้ออ านวยต่ออาชีพนี้ จึงมีความ
ต้องการอาชีพด้านนี้น้อย 
9.6 ด้านศิลปกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุใน ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศิลปกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด (X  = 1.51 และ S.D. = 0.64) ทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจากมีความช านาญในงานทางด้านศิลปกรรม
น้อย และมีความรู้ในด้านการเขียนแบบ การวาดรูปรวมถึง
การแกะสลักน้อย จึงสนใจอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมใน
ยามชราน้อย 
 
10. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

ควรมีการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านอาชีพการ
ปลูกพืชผักสวนครัว และอาชีพเลี้ยงปลาเพิ่มเติม รวมถึง
การพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริม 
และเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุในชุมชน 
 
11. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

ควรมีการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในต าบล สามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อต่อยอดจากวิจัยเดิม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ทัศนคติ ที่มีต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนต าบลสามบัณฑิต 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2556 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น าชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้า
ครัวเรือน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม วิเคราะห์และประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า หัวหน้าครัวเรือน  มีความรู้ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง มีทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ มากที่สุด และมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ในเรื่องความรู้ที่ได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการออมเงินของ
ท่านในอนาคตได้ มากที่สุด  หัวหน้าครัวเรือนมีท าบัญชีและไมจ่ัดท าบัญชีในสัดส่วนเท่าๆ กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อย
ละ 48 สาเหตุหลักในการจัดท าบัญชีเพื่อต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการให้ครอบครัวมีฐานะ
ดี ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท า เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี เสียเวลาในการจัดท า เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ไม่
จ าเป็น มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.0 กลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่
เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือนในระดับที่สูง ร้อยละ 88.66 ทัศนคติ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มากที่สุด  ทัศนคติ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจะ
ช่วยให้วางแผนการออมของตนเองและครอบครัวได้ ถ้าครอบครัวในชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน จะท าให้
ครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น และอยากให้ชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน การจัดท าบัญชีครัวเรือนพบว่า 4 ใน 5 ได้จัดท าบัญชีครัวเรือน โดยมีการจดรายการรับ-จ่าย แบบง่ายๆ จาก
ความรู้ที่ได้อ่านจากหนังสือ สิ่งพิมพ์และจากโฆษณา ส่วนใหญ่เคยรับการฝึกอบรม เนื่องจากความได้เปรียบในการเป็น
ผู้น าชุมชน ท าให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมก่อนชาวบ้านทั่วไป   
ค าส าคัญ : 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 Non-
formal Education organization who have trained for them before as a leader of the community.  
Keywords : household accounts, sufficient economy 
 
1. บทน า 

บัญชี เหมือนเป็น“ยาขม”ส าหรับคนไทยแม้กระทั่ง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ยังร้อน ๆ หนาว ๆ เมื่อต้องลง
เรียนวิชา “บัญชี” การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีได้ท า
กันมานานแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 พันปี การบัญชีแพร่หลาย
ในยุโรปสมัยกลางของประวัติศาสตร์  ในประเทศไทย
การบัญชีเริ่มมีตั้งแต่สมัยอยุธยาในช่วงปี พ.ศ.2193–2231 
ตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บัญชีที่ถูกจัดท า
ขึ้นเป็นบัญชีแรก คือบัญชีเงินสด และได้ถือปฏิบัติมา
จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

ในปัจจุบันนี้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ การเมืองเข้า
มาร ุมล ้อมการด ารงชีว ิต ให ้อยู ่รอดภายใต ้ส ังคม
เศรษฐกิจในขณะนี้ แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควร
ยึ ดถื อคื อแนวปรั ชญา “เศรษฐกิ จพอ เพี ยง”ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นถึงความส าคัญ
ของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน 
พอมีพอใช้ ค านึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณ
ตนเอง ประกอบกับการที่ภาครัฐบาลมีแนวโน้มให้
ประชาชนมีความรู้ทางด้านบัญชี เพื่อน าความรู้ด้านบัญชี
มาพัฒนาตนเองในระดับภาคครัวเรือน และภาคชุมชน 
และยังสามารถบัญชีมาวางแผนการใช้จ่ายหรือการ
คาดการณ์ในอนาคตได้หาก 
     คนเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของตนเองได้ 
เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนมี

เหตุมีผล เป็นคนรู้จักพอประมาณ เป็นคนรักตนเอง รัก
ครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็นได้
ว่าการท าบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจ่ายก็คือวิถีแห่ง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา 3 ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตที่
ถูกต้องเหมาะสมพอดีสอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่
มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่ [1] 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 
2.1 เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,099 คน 
แยกเป็นชาย 2,570 คน หญิง 2,529 คน [2] 
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
3.1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลสาม
บัณฑิตมีผู้ใหญ่บ้านท้ังหมด 10 หมู่บ้าน 
3.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นหัวหน้าครัวเรือน  ได้
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตร Yamane [3] ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 10 ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่มผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 
random sampling) โดยการจับฉลากเลือก 5 หมู่บ้านเพื่อ
ใช้ในการเก็บข้อมูลและใช้การสุ่มแบบบังเอิญในการเลือก
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้ งนี้  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้ า งและ
แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว รายจ่ายเฉลี่ยของครอบครัว  
และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดความรู้และ
ทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือนฯ โดยแบ่งออกเป็น  
2  ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่  1  แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
จ านวน 15 ข้อ โดยค าถามแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก สรุปผล
คะแนนการวัดความรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือระดับต่ า ระดับ
ปานกลาง ระดับสูง [4]  

ส่วนที่  2 ทัศนคติ เกี่ ยวกับการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้
ก าหนดน้ าหนักคะแนนคือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก
ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุ /ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปลายเปิดและเติมข้อความ 

 
 
 
 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
     ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี ้
3.3.1 การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

โดยน าแบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ นปรึ กษา
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความชัดเจนของเนื้อหา  
3.3.2 การหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยน าเครื ่องมือที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามา
หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร สัมประสิทธ์แอลฟา 
(Coefficient  Alpha) ตามวิธีของครอนบราส [5] ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.56 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1 จัดประชุมชี้แจง ถึง ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้กับทีมเพื่อเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสัมภาษณ์ เข้า
สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านและน าแบบสอบถาม 
ลงชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน จ านวน 100 ชุดและได้รับ
แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
จากแบบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยค่าสถิติ ดังนี้ 
3.5.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายได้–รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน และข้อมูลเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
3.5.2 ค่าร้อยละ คะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อวัดระดับ
และการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
3.5.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับ
ทัศนคติเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ผลการวิจัย 
 
4.1 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
36–45  ปี  มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา  
ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน 
5,000-10,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน  
5,000-10,000 บาท  
 
4.2 หัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 74.0 ไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมการท าบัญชีครัวเรือน  
 
4.3 ระดับความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหัวหน้า
ครัวเรือนร้อยละ 55.0 เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาร้อยละ 41 เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับสูง 
และมีเพียงร้อยละ 4.0 ที่มีความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
4.4 ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.08 ในเรื่องการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ในเรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับ 3.05 ในเรื่องเกี่ยวกับคิดว่าตัวท่านเองได้น า
ความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ 
ในชุมชนของท่านเพียงใด    
 
4.5 ทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
พบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.72 ในเรื่องความรู้ที่ได้
จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการออม
เงินของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ในเรื่องเมื่อครอบครัวของท่านได้มี
การจัดท าบัญชีครัวเรือครอบครัวของท่านจะมีเงินออ
มมากขึ้น ส่วนทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.68  
คิดว่าขั้นตอนในการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยาก 
 
4.6 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ท าบัญชีและไม่จัดท าบัญชี
ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อยละ 48  

โดยสาเหตุหลักในการจัดท าบัญชีเพื่อ ต้องการทราบ
รายรับ -รายจ่ ายของครอบครั ว   เพื่ อต้องการให้
ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น และต้องการเดินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่
ไม่จัดท าบัญชี เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท า
บัญชี เสียเวลาในการจัดท า เห็นว่าไม่มีประโยชน์ / ไม่
จ าเป็น ตามล าดับ 
 
4.7 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
82.0 
 
5. สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

 
5.1 ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 46–55 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเสริมคือเกษตรกร จากการสัมภาษณ์ใน 
เรื่องการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจาก
หน่วยงานต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สรุปให้ผู้วิจัยฟังว่า 
“ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
บัญชีครัวเรือน  เพราะความที่เป็นผู้น าชุมชน ท าให้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมก่อนชาวบ้านทั่วไปเนื่องจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาต้องการให้ผู้น าชุมชน มีความรู้
ก่อนชาวบ้านธรรมดา” ส่วนสาเหตุที่ เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ให้สัมภาษณ์อีกว่า “ต้องการ
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเอาไปใช้ในครัวเรือนของตนเองและ
เพื่อมคีวามรู้ติดตัวในการแนะน าให้กับชาวบ้านในชุมชน
ของตนเอง” 
 
5.2 จากการใช้แบบทดสอบวัดความรู้ เกี่ยวกับบัญชี
ครัวเรือนของ ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน สรุปได้ว่ามี
ความรู้ เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและความรู้ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและในระดับท่ีสูง โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่
ร้อยละ 88.66 %            
  
5.3  จากการใช้แบบวัดทัศนคติ  ผู้ น า ชุมชนที่ เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ส่วนใหญ่เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการ
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ด ารงชีวิต มากเป็นล าดับท่ี 1 คิดว่าคนไทยทุกคนควรน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นล าดับที่ 2 และคิดว่าการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศได้ เป็นล าดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 5.00, 4.80 และ 4.40 ตามล าดับ 
 
5.4 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์
ว่า ถ้าประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้สามารถวางแผนการออม
ของตนเองและครอบครัวได้ ถ้าแต่ละครอบครัวในชุมชนได้
มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะมีเงินออม 
มากขึ้น และอยากให้ชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอบรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้ใน
เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
5.5 สาเหตุและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน พบว่าจ านวน 4 ใน 5  
ปัจจุบันได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยมีการจด
รายการรับ-จ่าย แบบง่ายๆ จากความรู้ที่ได้อ่านจาก
หนังสือ สิ่ งพิมพ์  และจากโฆษณา บางคนได้จาก
ลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่ามาสอนในการท าบัญชี 
บางคนได้ความรู้มาจากหน่วยงาน กศน.ที่เข้ามาอบรมให้
ประชาชนในชุมชน โดยเหตุผลที่ท าบัญชีส่วนใหญ่
ต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบ
แล้วหรือเห็นตัวเลขรายจ่ายก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นลงได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 5 ที่พบว่าไม่ท า
บัญชีครัวเรือน เหตุผลเนื่องจากไม่มีเวลาการจัดท า 
  
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนและอยากพัฒนาชุมชน ด้านใดบ้าง 

ปัญหาในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนคือประชาชน
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้ า ใจและไม่ ได้นึกถึ ง
ประโยชน์ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างแท้จริงเมื่อผู้
พูดถึงบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจที่จะให้ข้อมูล บาง
คนแสดงอาการเบื่อหน่ายเมื่อพูดถึงบัญชีครัวเรือน    

ข้อเสนอแนะ ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดย
อยากใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการให้ความรู้ในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการ
จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ที่ถูกต้อง 
รวมทั้งช่วยสร้างกลยุทธ์ที่จะน าพาประชาชนในชุมชนให้
หันมาสนใจและให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งส่วนของตนเองและ
ครอบครัวให้มากข้ึน เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน และ
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
  
7. อภิปรายผล 

การวัดระดับความรู้ของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.0 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือนใน
ระดับที่สูง โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 88.66 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย การรับรูในการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่ไดมา
จากกลุมเกษตรกร ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี 2549 และการวัดระดับการรับรูในการจัดท า
บัญชีครัวเรือน อยูในระดับการรับรูปานกลาง  

ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
หัวหน้าครัวเรือน มีทัศนคติในเรื่องการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ มากท่ีสุด  รองลงมา มีทัศนคติใน
เรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนใหญ่เห็น
ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มากเป็น
ล าดับที่ 1 คิดว่าคนไทยทุกคนควรน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน เป็นล าดับที่ 2  

 ทัศนคติ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน มีทัศนคติในเรื่องความรู้
ที่ได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการ
ออมเงินของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด  มาก
ที่สุด รองลงมาคือเรื่องเมื่อครอบครัวของท่านได้มีการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ครอบครัวของท่านจะมีเงินออม 
มาก ส่ วนทัศนคติกลุ่ มตั วอย่ างผู้ น า ชุมชนที่ เป็น
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ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ที่ ได้จากการอบรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนจะช่วยให้สามารถวางแผนการออมของตนเอง
และครอบครัวได้ เป็นล าดับที่ 1 ถ้าแต่ละครอบครัวใน
ชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะมี
เงินออมมากขึ้น เป็นล าดับที่ 2 และอยากให้ชุมชนได้มี
การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมการจัดท า
บัญชีครัวเรือนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ
อบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นล าดับที่ 3 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยการบูรณาการบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิ
ปัญญาทางบัญชีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านกลาง ต าบลขะยูง อ าเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2556 ว่าด้านแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านหลักการพอประมาณด้าน
หลักการมีเหตุผล ด้านแนวคิดภูมิคุ้นกันและด้านแนวคิด
ความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 

สาเหตุการจัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มประชากร 
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ท าบัญชีและไม่จัดท าบัญชีใน
สัดส่วนเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 49 และร้อยละ 48  โดย
สาเหตุหลักในการจัดท าบัญชีเนื่องจาก ต้องการทราบ
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการให้ครอบครัว
มีฐานะดีขึ้น และเพื่อการยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท า
บัญชี เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี 
เสียเวลาในการจัดท า เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ ไม่จ าเป็น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2551 ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยจัดท าบัญชีครัวเรือนแต่
ปัจจุบันไม่ได้ท าโดยมีความคิดเห็นว่าเสียเวลาในการ
จัดท าและจากรายงานการวิจัย “การจัดการความรู้ทาง
บัญชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 2552 พบว่า 
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกบัญชีครัวเรือน เพราะขาด
ความเข้าใจในการท าบัญชีครัวเรือน [6]  

ส่วนสาเหตุในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของผู้น าชุมชน
ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจ านวน 4 ใน 5 ได้จัดท าบัญชีครัวเรือน 
โดยมีการจดรายการรับ-จ่าย แบบง่ายๆ จากความรู้ที่ได้
อ่านจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ และจากโฆษณา บางคนได้จาก

ลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่ามาสอนในการท าบัญชี บาง
คนได้ความรู้มาจากหน่วยงาน กศน.ที่เข้ามาอบรมให้
ประชาชนในชุมชน โดยเหตุผลที่ท าบัญชีส่วนใหญ่ต้องการ
ทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบแล้วหรือ
เห็นตัวเลขรายจ่ายก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้ 
กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 5 ที่พบว่าไม่ท าบัญชีครัวเรือน เหตุผล
เนื่องจากไม่มีเวลาการจัดท า 

หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 82  
 
8.ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
8.1.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล สถาบันการศึกษา ควรเข้าไปจัดท าแผนการอบรม
และสร้างอาสาสมัครในชุมชนเพื่อให้ค าแนะน า ติดตาม 
และคอยดูแลควบคุม และการส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ถึงความส าคัญของการท าบัญชีครัวเรือน 
8.1.2  ผู้น าชุมชน ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความ
สนใจ และเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องบัญชีครัวเรือน
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนใน
ชุมชน 
 
8.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
8.2.1 องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายในการเพิ่มพูน
ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยการจัด
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนและหัวหน้า
ครัวเรือน ได้บันทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและ
สามารถวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวของตนเองได้ 
  
8.2.2 ประชาชนคนไทย ควรท าความเข้าใจอย่างจริงจัง 
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจอย่าง
แทจ้ริง และไม่ได้น ามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
เพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง 
มั่นคงและยั่งยืนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มองเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ตัวเอง 

 



ARU Research Journal, Vol.1, No.1, October 2014                                                                                            13 
 

8.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
8.3.1 ควรมีการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบทางการบัญชี
ครัวเรือนให้เหมาะกับความต้องการและความสนใจของ
ประชาชน 
8.3.2 ควรมีการท าวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ  ผู้น าชุมชนและประชาชน ในการพัฒนา
ระบบบัญชีครัวเรือน เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
8.3.3 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและความรู้เกี่ยวกับ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือน ของประชาชน ต าบลสาม
บัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น 
ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมในระดับจังหวัดให้
กว้างขึ้นหรือขยายผลไปยังพื้นที่อ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งน้ี เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การเก็บข้อมูลท าโดย แบบสอบถามระดับความพร้อม 
แบบทดสอบความรู ้เกี ่ยวกับประชาคมอาเซ ียน  กลุ ่มตัวอย่างที ่ศ ึกษาคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-4 ปี และ 4 ปี ช้ันปีที่ 2–4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 240 คน จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน และวิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t - test ใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) การ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน แต่มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารและความสามารถในการท างานด้วยระบบเครือข่าย social network อยู่ในระดับมาก 2) 
คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ก่อน-หลัง การอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
ในปี 2558 ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน เ งินทุ น และแรงงานมี ฝี มื ออย่ างเสรี  หาก
เปรียบเทียบในแง่ของตลาด ก็คือ จากตลาดเดิมของ
ประเทศไทยที่มีประชากรรวม 65 ล้านคน ก็จะกลายเป็น
ตลาดระดับอาเซียน ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 600 ล้าน
คน ต้องการเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยโดยมี
จุดมุ่งหมาย [1]  ดังนี้ 1.การสร้างประชาคมอาเซียนด้วย
การศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มี การ
เตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทย
ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้ เป็นคนของ
ประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่
ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้าน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา 
2.ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วย การศึกษา ด้วยการ
สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลัก
สิ ทธิ มนุ ษยชน  การส่ ง เ ส ริ มการ เ รี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
กันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับช้ันการศึกษา เพื่อให้
นักเรี ยนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่ าง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
รับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึง
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความ
เข้าใจกันของประเทศในประชาคม 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะ เทคโนโลยี และวิทยาการ
สมัยใหม่ได้มีบทบาทในการกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ดังนั้น การเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมที่จะน าเทคโนโลยีและวิทยาการดังกล่าว ไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีจ านวนมากพอที่ จะรองรับ
เทคโนโลยีและวิทยาการดังกล่าว เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มากขึ้น จะเห็นได้จากการให้โอกาสเรียนกับ

ประชากรในประเทศมากขึ้น คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นับเป็นคณะที่มี
นักศึกษามากที่สุดในมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาที่คณะ
วิทยาการจัดการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน มีอยู่ 3 
ลักษณะคือ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.บป. 
และนั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา  ( MBA) ส าข า
บริหารธุรกิจ ประกอบกับ ได้ท าสัญญาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for 
Nationalities) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สาขาการ
ท่องเที่ยว โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยชน
ชาติกวางสีได้ส่งนักศึกษามาเรียนในคณะวิทยาการ
จัดการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสาขาวิชา
การตลาด ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงมีภารกิจที่
จะต้องจัดการเรียนการสอนในอัตราส่วนสูง และมี
แนวโน้มอัตราส่วนภาระรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน
ในอัตราส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นคณะที่
ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
สาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในปริมาณที่
มากกว่ากลุ่มวิชาอื่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 
2.1 เพื่ อศึ กษาการ เตรี ยมความพร้ อม เรื่ อ ง

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อม

เรื่องประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก่อน
และหลัง การอบรมเรื่องประชาคมอาเซียน 
 
3. ประโยชน์ของการวิจัย  

 
3.1 ท าให้ทราบสภาพที่เป็นจริงในเรื่องประชาคมอาเซียน 
ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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3.2 ท าให้ทราบการเตรียมความพร้อมเรื่องประชาคม
อาเซียน ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระพระนครศรีอยุธยา ก่อนและหลัง การอบรม 
 
3.3 ท าให้ทราบพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเรื่อง
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระพระนครศรีอยุธยา ก่อนและ
หลัง การอบรม 
 
3.4 เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริม
ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อนักศึกษา 
 
4. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานท่ีสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มี
อาทิเช่น ศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ  
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 
5. ขอบเขตการศึกษา 

 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการ

วิจัยด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 

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) ที่ก าลังศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 – 4 ภาคเรียน
ที่  1 ปีการศึกษา 2556 ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 642 คน 

  
5.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่/สถานที่ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้

ด าเนินการดังนี ้
 
6.1 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาการเตรียมความ
พร้อมเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ด าเนินการด้วยการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม และท า
การทดสอบก่อนการอบรมแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พื้นฐาน 
 
6.2 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการ
เตรียมความพร้อมเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ก่อนและหลัง การอบรมเรื่องประชาคม
อาเซียนโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ด้วยการให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม และน ามาเปรียบเทียบ
คะแนนพร้อมวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน 
 
6.3 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (นักศึกษาไทย) ท่ีก าลังศึกษาตั้งแต่
ช้ันปีที่ 2 – 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของ
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 642 คน 

 
6.4 กลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน
ตัวอย่างของนักศึกษาเท่ากับ 240 คนโดยการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน ตามสาขาวิชาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
สูตรของ Yamane [2] จากจ านวนประชากรทั้งสิ้น 642 
คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 240 คน จากการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ัน (Stratified random sampling) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 
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ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา 

 
นักศึกษา สาขาวิชา จ านวน

ประชากร 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ปริญญาตรี  
4 ปี 

การจัดการ 63 24 
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย ์

77 29 

การตลาด 57 21 
การบัญชี 62 23 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

146 54 

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

28 10 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

44 16 

โลจสิติกส ์ 58 22 
ปริญญาตรี  

2-4 ปี 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

52 20 

การจัดการ 38 14 
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย ์

8 3 

การบัญชี 9 4 
รวม 642 240 

 

 
6.5 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา 

 
6.6ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
6.6.1 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา การทดสอบความรู้หลังการอบรม 

- ตัวแปรการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้  ด้านภาษา ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.6.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการ
เตรียมความพร้อม กิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อม 

-  ตัวแปรด้านนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับคะแนน
เฉลี่ย รายได้ของครอบครัว การท างานพิเศษ 

- กิจกรรมการรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
7. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
7.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษา โดยจะเป็นแบบก าหนด
ค าตอบให้ (Check List) และเติมค าในช่องว่างจ านวน 
15 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึกษาการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา โดยจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 10 ข้อ 

 
7.2  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัย
ด าเนินการดังนี้ 
7.2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี ้
7.2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปร
ของกลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ ระดับคะแนนเฉลี่ย รายได้
ของครอบครัว 
7.2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
เอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรข้อมูลทั่วไป
ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับคะแนนเฉลี่ ย  รายได้ของ
ครอบครัว 
7.2.2 แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
7.2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
7.2.2.2 ก าหนดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา โดยในการสร้างแบบสอบถามครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามของ นพดล สุตันติวนิชย์กุล [3]  
ซึ่งใช้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา และนฤมล สุมรรคา 
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(2555) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อค าถาม
ทั้งหมด 20 ข้อ  
7.2.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบเชิงเนื้อหาความถูกต้องในพฤติกรรมที่ต้องการ
วัด ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายปรากฏว่า มีค่า IOC 
(Index of Objective Congruence) ที่ 0.67 ถึง 1.00 
โดยใช้สูตร IOC ของสมนึก ภัททิยธนี [4] คัดเลือกข้อที่
สอดคล้องและผ่านเกณฑ์ ได้ จ านวน 15 ข้อ 
7.2.4 น าแบบวัดและแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษาที่ ใช้  แล้ วน ามาวิ เคราะห์ ทางสถิติ
ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกโดยหาค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับข้อค าถามรวม ค่า CITC (Corrected 
Item-Total Correlation) มากกว่า 0.2 ในทุกข้อค าถามและ
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัด (Reliability) ตามสูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของ Cronbach ปรากฏว่า
ได้ผลดังนี้ แบบสอบถามความคิดเห็นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา มีค่าความเช่ือมั่น 0.853  
7.2.5 น าแบบสอบถามที่หาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยให้ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัย จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ท า
แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม 

 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เมื่อผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว 
ขั้นตอนต่อมาคือ การน าแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความถูกต้องและน าลงรหัส เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีค่าสถิติที่ใช้และ
การด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 
8.1 การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาโดย
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

8.2 ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.) จากแบบสอบถามในส่วน
ที่เป็นความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ระดับของความพร้อม 
 
8.3 สรุปจากคะแนนแบบทดสอบก่อน – หลัง การอบรม
และน ามาเปรยีบเทียบ โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
 
9. ผลการวิจัย 
 
9.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 642 คน ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 240 คน จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) พบว่า เป็นเพศชายจ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.3 และเป็นเพศหญิงจ านวน 172 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.7 นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 18 – 22 ปี คือจ านวน 121 คนหรือคิด
เป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 18 ปี จ านวน 
61 คนหรือร้อยละ 25.4 และอายุมากกว่า 22 ปี มี
จ านวน 58 คนหรือร้อยละ 24.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ภาคเรียนท่ี 2/2555 เฉลี่ย 2.58 โดยส่วนใหญ่ครอบครัว
มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท จ านวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือมีรายได้อยู่ระหว่าง 
15,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.8 รองลงมาคือมี รายได้มากกว่ า  30,000 บาท 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 คน และมีรายได้อยู่
ระหว่าง 20,001 ถึง 30,000 บาท มีจ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.9 การท างานพิเศษในระหว่างเรียน พบว่า 
โดยส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ท างานในระหว่างเรียน จ านวน 
246 คน คิดเป็นร้อยละ 88.81 และท างานในระหว่างเรียน 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.19  
 
9.2 ระดับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
9.2.1 ด้านความรู้ ผลการวิเคราะห์การเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้ของนักศึกษา 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 งม า  คื อ มี ค ว าม รู้ ค ว าม 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
ด้านภาษาที่มีระดับความพร้อมสูง คือ ความสามารถใน
การสรุปสาระส าคัญในการอ่านภาษาอังกฤษ ( X = 3.32, 
S.D. =1.224) รองลงมา คือ ความสามารถในการใช้
ภาษาในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร ( X = 2.94, 
S.D. =1.352) และระดับความพร้อมด้านภาษาต ่าที่สุด 
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
เข้าใจระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ( X = 
3.27, S.D. =1.061) และระดับความพร้อมด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมต ่าที่สุด คือ รู้เกี่ยวกับกฏหมาย
ระหว่างประเทศ ( X = 2.25, S.D. =1.190)  
9.2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา จาก
การศึกษาพบว่าระดับความระดับความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.32, S.D. =1.153) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับความพร้อมมาก
คือ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น  
( X = 3.99, S.D. =1.043) รองลงมา คือ รู้ความรู้ในการ
สื่อสารด้วยระบบเครือข่าย social network ( X = 3.90, 
S.D. =1.137) และระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต ่ าที่ สุ ดคือความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 2.22, S.D. =1.245)  
 

9.3 การวิเคราะห์การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนของนกัศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนการ
อบรมและหลังการอบรม  

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า ก่อนการอบรมมีระดับ
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
อาเซียนดีขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) 

 

10. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปประเด็นส าคัญเพื่อน า 

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ได้ดังนี้ 

การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ช้ีว่าสังคมไทยใน
อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่กระทบต่อวิถี
ชีวิตที่เคยด าเนินมาในอดีต นักศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องเรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมการ ประเด็นที่
นักศึกษารุ่นใหม่ควรต้องเตรียมตนเอง เพื่อท าให้มีความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต ในด้านความรู้ ด้าน
ภาษา ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ระดับความพร้อมในด้านความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียนอยู่ในระดับ
มาก มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง รู้ความหมาย 
และความส าคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้และเข้าใจเรื่องโครงสร้าง
และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน อยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความรู้ความเข้าใจในด้านปัญหาและอุปสรรค
ที่ส าคัญของอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ 
หลักสูตรการเรียนการสอนนั้นยังมิได้เน้นในเรื่องการให้
ความรู้ และความส าคัญของประชาคมอาเซียน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ กงเติม [5] ที่พบว่า ความ
พร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ในด้านภาษา นักศึกษามีความพร้อมในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ในระดับปานกลางในทุกข้อ เริ่มจาก 
มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 
มีความรู้ เกี่ ยวกับภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ความสามารถในการใช้ภาษาในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในการ
สื่อสาร ความสามารถในการสรุปสาระส าคัญในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดาวรรณ 
แก้วผาบ [6] ที่ท าการศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษา สาขาวิชาชีพ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า มีความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง  

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พบว่ามีระดับ
ความพร้อมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพร้อม
ในเรื่อง รู้ระบบการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน อยู่ใน
ระดับมาก รู้และเข้าใจระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับ
ความพร้อมน้อย ในเรื่องรู้และเข้าใจระบอบการเมอืงการ
ปกครองของประเทศกลุ่มอาเซียน รู้เกี่ยวกับศาสนา
ต่างๆของประเทศในกลุ ่มอาเซียน และรู ้เกี ่ยวกับ
กฏหมายระหว่างประเทศ สอดคล้องกับ พระครูปลัดวี
ระนนท์ วีระนนฺโท [7] ที่ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา
ส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในป ี2558 พบว่า ระดับความรู้
ของบุคลากรส านักปฏิบัติธรรมเรื่อง ความรู้ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระดับความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดย 
มีระดับความพร้อมมากคือ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ความรู้ในการสื่อสารด้วย
ระบบเครือข่าย social network ความสามารถในการ
ท างานด้วยระบบเครือข่าย social network ส่วนความ
พร้อมในเรื่อง ความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทั่วไปอยู่ระดับปานกลาง และระดับความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล สุมรรคา [8]  
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทาง
บัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา 
สถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี ที่พบว่า มีความพร้อม

อยู่ในระดับในด้าน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น ความรู้ ในการสื่อสารด้วยระบบ
เครือข่าย social network ความสามารถในการท างานด้วย
ระบบเครือข่าย social  network อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบันมีการใช้สมาร์ทโฟน กันอย่างกว้างขวางท าให้มีการ
ติดต่อสื่อสารกันทาง social  network เกือบตลอดเวลา 

ในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
โ ดย ร วม ในท ุกด ้า น ขอ งน ักศ ึกษากลุ ่ม ต ัว อย ่า ง
สอดคล้องกับระดับความพร้อมของนักศึกษา คือพบว่า 
ก่อนการอบรมมีความรู ้เรื ่องประชาคมอาเซียน ใน
ระด ับคะแนน เฉลี ่ย  3.08 เ มื ่อ เข ้า ร ับการอบรม
นักศึกษามีความตื ่นตัวสนใจซักถามในระหว่างการ
อบรม เมื่อท าการทดสอบหลังการอบรมพบว่า ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.28 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบ
คะแนนการทดสอบความรู้โดยใช้สถิติ t-test ก่อนการ
อบรมและหลังการอบรมพบว่าเมื ่อเข้ารับการอบรม 
หล ังการอบรมการทดสอบความรู ้ของน ักศ ึกษา
เกี ่ยวกับประชาคมอาเซียนดีขึ ้นกว่าก่อนการอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 

 
11. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า ระดับความพร้อมของ
นักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในทุกด้าน ดังนั้น 
จึงควรมีการสอดแทรกการให้ความรู้ โดยรวมเรื่ อง
ประชาคมอาเซียนในรายวิชาที่เปิดสอน และเพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็ งแก่นั กศึ กษา ควรมี การให้ความรู้ ในด้ าน
ภาษาต่างประเทศ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และภาษาสากล
ที่ ใช้คือภาษาอังกฤษ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้น า 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน อันเป็นผลให้นักศึกษาได้
ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อไป 
 
12. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
12.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ซึ่ง
เป็น 1 ใน 7 วิชาชีพในการเคลื่อนย้ายการให้บริการเสรี ผู้
ที่มีทักษะผ่านข้อตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศมี
โอกาสในการไปให้บริการด้านวิชาชีพบัญชียังต่างประเทศ
ได้ ซึ่งผู้ที่มีความพร้อมมากย่อมได้เปรียบ เป็นต้น 
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12.2 ควรมีการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี ้
 
12.3 ควรมีการวิจัยในท านองเดียวกันนี้กับประชากรที่
เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับต่างๆเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 
ทั้งนี้เพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาปัญหาในการด าเนินโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
332 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ มีอาคาร สถานที่ ที่เหมาะสม ในการด าเนินโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ ได้แก่ มีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงวิธีการด าเนินงานตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลการด าเนินงาน ได้แก่ การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุเดินทางมา
รับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก งบประมาณที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ค าส าคัญ : การประเมินผลโครงการ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

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. บทน า 
 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการ
ของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยก าหนดภารกิจการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้ านการจัด
ระเบียบชุมชนหรือสังคม ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็น
ภารกิจหน้าท่ีหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริหารสาธารณะเพื่อประชาชน ซึ่ งก าหนดไว้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 (10) ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมไว้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 
และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 
ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้าน 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ
เบี้ยยังชีพ 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี 

จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาทต่อเดือน และ
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 
บาทต่อเดือน ซึ่งผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  คือ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 3) เป็นผู้มีช่ืออยู่ในเขตพื้นที่ที่ยื่นค าขอ 4) 
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดให้เป็นประจ า โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดตั้งแต่
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เป็นต้นไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง ได้ด าเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนมาจากกรมประชาสงเคราะห์  (ปัจจุ บัน
เปลี่ยนเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์) ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ  
จ านวน 332 คน แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลพระ
แก้ว จะมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้ าที่ ในการ
ด าเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระดับหนึ่ง 
แต่ในข้อเท็จจริงยังคงมีปัญหาในการด าเนินงานด้านการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น 
สภาพพื้นที่ สภาพทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม รายได้
ของท้องถิ่น การอุดหนุนเงินจากรัฐบาล จ านวนบุคลากร 
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร รวมถึงความตระหนัก
และการให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินงานด้านการ
จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้น าท้องถิ่น และปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 
 ดังนั ้นในฐานะผู ้ว ิจ ัยเป็นบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระแก้ว และปฏิบัติหน้าที่ในการ
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ด าเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จ ึงม ีความสนใจที ่จะศ ึกษา เรื ่อ งก ารประเม ินผล
โครงการสวัสดิการเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุขององค์การ
บร ิหารส ่วนต าบลพระแก ้ว  อ า เภอภาช ี จ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการสวัสดิการเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุขององค์การ
บร ิหารส ่วนต าบลพระแก ้ว  อ า เภอภาช ี จ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 2.1 เพื่อประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 2.2  เพื่ อศึกษาปัญหาในการด า เนินโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 
3.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
332 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น  3  ขั้นตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่ 2 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตรวจสอบ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 
ระดับ  โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ  
 

 ตอนที่ 3 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระ
แก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ใช้ความถี่ (Frequency) ,ร้อยละ (Percentage) ,
ค่ าเฉลี่ ย  (Mean) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)  
 
4. ผลการวิจัย  
 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 60 -69 ปี  มีระดับการศึกษาอยู่ ในระดับ
ประถมศึกษา ไม่ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ ากว่า 3,000 บาท  
 
4.2 ข้อมูลด้านการประเมินผลโครงการสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
  ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
 

ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม 

ผลการประเมิน 
  ..DS  แปล

ความ 
1.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

4.72 0.50 มาก
ที่สุด 

2. องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้วให้
ความส าคญักับนโยบาย
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

4.54 0.54 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม 

ผลการประเมิน 
 

 แปล
ความ 

3.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผู้สูงอายสุามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข 
4.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน 

4.50 
 
 
 
 
 

4.35 

0.60 
 
 
 
 
 

0.62 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 

5.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้สูงอาย ุ
6.จุดมุ่งหมายของ
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ 

4.46 
 
 
 

4.41 

0.64 
 
 
 

0.69 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 4.50 0.30 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริบท
หรือสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ผลการประเมิน 

  ..DS  แปล
ความ 

1.มีอาคาร สถานท่ี ท่ี
เหมาะสม ในการด าเนิน
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ   

4.64 0.54 มาก
ที่สุด 

2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ผูสู้งอาย ุ

4.44 0.57 มาก 

3. มีเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
และบริการแก่ผูสู้งอายุ
อย่างเพียงพอ 
4. มีผู้น าชุมชน
ประสานงานตาม
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.43 
 
 

4.48 

0.62 
 
 

0.68 

มาก 
 
 

มาก 

5. มีงบประมาณ
สนับสนุนโครงการที่
เพียงพอ 
6. องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้วสามารถ
บริหารจดัการ
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรมาอย่างเป็น
ธรรม 

4.37 
 
 
 
 

4.49 

0.74 
 
 
 
 

0.69 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

รวม 4.48 0.40 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 ..DS
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  ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านกระบวนการ 
 

ด้านกระบวนการ 
ผลการประเมิน 

  ..DS  แปล
ความ 

1.มีการจัดประชุมเพื่อ
ช้ีแจงวิธีการด าเนินงาน
ตามโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    

4.54 0.65 มาก
ที่สุด 

2.มีระบบรับลงทะเบยีน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง 

4.42 0.62 มาก 

3.มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารโครงการ
สวัสดิการเบีย้ยังชีพ 
ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
ได้รับรู ้
4.มีการประชาสัมพันธ์
ก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการรับเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละ
เดือน   

4.38 
 
 
 
 

4.38 

0.67 
 
 
 
 

0.74 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

5.มีการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตรงตาม
ก าหนดเวลา 
6.มีการแจ้งให้ผูสู้งอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทราบ
เมื่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้วโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร 

4.41 
 
 

4.46 

0.67 
 
 

0.76 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 4.43 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านผลการด าเนินงาน 
 

ด้านผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

  ..DS  แปล
ความ 

1.การไดร้ับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายสุามารถ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับผูสู้งอายุ    

4.68 0.51 มาก
ที่สุด 

2.การไดร้ับเบี้ยยังชีพท า
ให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

4.45 0.60 มาก 

3.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่าง
ครอบคลุม 
4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ได้   

4.40 
 
 
 

4.38 

0.66 
 
 
 

0.71 

มาก 
 
 
 

มาก 

5.การไดร้ับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุท าให้ผูสู้งอายุ
รู้สึกว่ามีความมั่นคงใน
ชีวิต 
6.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท า
ให้ผู้สูงอายุมีขวญัและ
ก าลังใจดีขึ้น 

4.34 
 
 
 

4.45 

0.66 
 
 
 

0.76 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 4.45 0.39 มาก 
 
   จากตารางที่ 4 พบว่า การประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านผลการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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4.3 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.3.1 ผู้สูงอายุเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก  
4.3.2 งบประมาณที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
4.3.3 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีชัดเจน 
4.3.4 ขาดการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้รูปแบบซิปป์ 
รายละเอียดดังนี ้
 
5.1 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก ณรงค์มี [4] ที่ศึกษา
การใช้แบบจ าลอง CIPP ในการประเมินการรับเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า การประเมินบริบทสภาวะแวดล้อม 
พบว่า โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่
ก่ อ ก า เ นิ ด จ ากพร รคกา ร เ มื อ งที่ เ ป็ น รั ฐบ าล  มี
วัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุและใช้
เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
 
5.2 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัจจัย
เบ้ืองต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวรรณี ประมาณ [7] ที่ศึกษาการประเมนิ
โครงการสวัสดิการเบี ้ยย ังชีพผู ้ส ูงอายุขององค์การ
บร ิหารส ่วนต าบลบางบ ่อ อ า เภอบางบ ่อ จ ังหว ัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่การปฏิบัติระดับ
มากที่สุดคือ มีสถานที่ให้ติดต่อราชการตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
5.3 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี ้ยยังชีพ
ผู ้ส ูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก ้ว 
อ า เ ภอภาช ี จ ังหว ัดพระนครศร ีอ ย ุธ ย า  ด ้าน
กระบวนการ  โดยภาพรวมอยู ่ในระด ับมาก  ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิภา เยาวกูล [1] ที่ศึกษา
การประเมินผลโครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอพรหมพิราม 
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
ประชาสัมพันธ ์ที ่เก ิดผลส ัมฤทธิ ์มากที ่ส ุด ค ือ การ
กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทันตาม
ก าหนดเวลา  
 
5.4 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านผลการ
ด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุชัญญา มะสิทธิ์  [6] ที่ศึกษาการ
ประเมินผลโครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลบางประกง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ด้านประสิทธิผลของ
ผลผลิต ผู้สูงอายุน าเงินไปใช้จ่ายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
คือน าเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับปัจจัยสี่  
 
5.5 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ดังนี้ 
 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุ
เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก 2) งบประมาณที่
ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 3) เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ชัดเจน 4) ขาดการติดตามประเมินผลและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของ นลินี โล่ชิงชัยฤทธิ์ [2] ที่ศึกษาการประเมินผลการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ :
กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า ปัญหา ความเพียงพอของงบประมาณ 
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน เหล่านี้เป็น
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ปัญหาความสามารถ
ของบุคลากรในการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อย และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา สามัญเขตกิจ [3] ที่
ศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู งอายุ ของเทศบาลต าบลหนองปล้ อง  พบ ว่ า 
ความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบวิธีปฏิบัต ิความ
ไม่เพียงพอของงบประมาณในการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การติดตามตรวจสอบผล
การด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สาทิพย์ ภู่ไหมพรหม [5] ศึกษาการประเมินผลการ
ด า เน ินงานด ้านการจ ่าย เบี ้ยย ังช ีพผู ้ส ูงอาย ุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาใน
การด าเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งด้าน
ตัวบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า ตลอดจน
ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเชิงลึกไปถึงผู้สูงอายุโดยตรง สอดคล้องกับ สุวรรณี 
ประมาณ [7] ศึกษาการประเมินโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
บ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ จ านวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ 500 บาท น้อยเกินไป   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 
     6.1 ควรมีการออกหน่วยเคลื่อนท่ีบริการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุตามชุมชน  
  
     6.2 รัฐบาลควรปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ  

 6.3 เจ้าหน้าที่ ควรให้ค าแนะน าที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 6.4 ควรมีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผล
การด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 
 7.1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการสวัสดิการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 7.2 การศึกษาจ านวนเงินเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมกับ
ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ 
 
 7.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ านวน 30 คน และเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 4-5 ปี 
จ านวน 30 คน ก าลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง วิธีด าเนินการวิจัย สร้างและพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แล้วน าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนหลังการทดลอง (One-Group 
Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
แบบ Pair-Samples t- test วิเคราะห์พฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับเด็กปฐมวัยใช้ One Samples t-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การเตรียมการเกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วม การเข้าสู่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การด าเนินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และการประเมินผลการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง 2) คุณภาพของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในระดับมากท่ีสุด 
13 ด้าน และมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในระดับมาก 8 ด้าน 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ เป็น
ประจ า ( X  = 2.50, S.D. = 0.32) เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านคณุธรรมหลงัการเข้าร่วมรปูแบบการมสี่วน
ร่วมของผู้ปกครอง  หลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์การประเมินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนเฉลี่ยความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมสูงกว่าเกณฑ์การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.55, S.D.= 0.42) 
ค าส าคัญ : 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.บทน า 

เด็กช่วงอายุ 0-6 ปี ถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคงด้วยการเรียนรู้ที่จะหล่อหลอมความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
จริยธรรม ภาษา และสติปัญญา ซึ่งส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า องค์การยูนิ
เซฟและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั่วโลกได้เน้น
ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นพิเศษ แต่ก็ยัง
พบว่า จากสภาพปัญหาในปัจจุบัน ที่น่าวิตก และถือเป็น
วิกฤตของเด็กปฐมวัย เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการ
ประเมินสถานการณ์และการทดสอบพัฒนาการอย่างคัด
กรองในเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) พบว่า โดยภาพรวมเด็ก
ปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้า ทั้งในด้านร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ สั งคม สติปัญญา รวมถึงคุณธรรม

จริยธรรม [5] และกรมวิชาการ [1] มีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็น
เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ซึ่งจะเป็นก าลังอันส าคัญที่
จะขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป จึงได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้
ในข้อที่ 4 ว่าให้เด็กปฐมวัย มีคุณธรรมและจิตใจดีงาม [1] 
การปลูกฝังหรือส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งทางโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง 
ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ จึงได้มีมาตรการด้านการมี ส่วนร่วม โดยให้
ชุมชน สังคม บ้าน โรงเรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนา
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การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การศึกษา เพื่อความเป็นพลเมือง
ส าหรับเด็กและเยาวชน ไว้ว่า พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนและกิจกรรมในเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความ
เป็นพลเมืองและความเป็นประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน 
โดยจัดให้เหมาะสมกับระดับช้ันและช่วงวัยของนักเรียน
ที่สถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยในระดับช้ัน
อนุบาล ควรจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้ เหมาะสม 
กล่าวคือ ฝึกฝนการเคารพกติกาแบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติอยู่
แล้วในห้องเรียน โดยครูและผู้ปกครองต้องเป็นตัวแบบที่
สะท้อนทัศนคติ วิธีคิด การแสดงออกทางพฤติกรรมและ
การพูดคุยเจรจาเป็นหลัก หรือไม่เน้นการอบรมสั่งสอน 
แต่เน้นเรื่องวิถีชีวิตและการถ่ายทอดทางจิตวิญญาณ [2] 
การจะส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเด็กปฐมวัยได้นั้น ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ปกครอง 
นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ที่มีบทบาทในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นเยาวชนของชาติที่มี
คุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนั้น ผู้ปกครองและครูต้อง
ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

ดั ง ที่  พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ก า ร ศึ กษ า แห่ ง ช า ติ ปี
พุทธศักราช 2542 ฉบับปรับปรุง 2546 จึงได้มี การระบุ
ไว้ชัดเจนในหมวด 4 มาตราที่ 24 วรรคที่ 6 ว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้จะตอ้งมีการประสานความรว่มมือกบั
บิดา มารดา ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ [3] การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก เข้าใจบทบาทของตนและเห็นความส าคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็ก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่
ส่ งผลให้ เด็กมีพัฒนาการและพื้นฐานที่ดี เกี่ยวกับ
คุณธรรม ดังที่ ลีเปอร์และคนอื่นๆ [4] ได้กล่าวไว้ว่า 
บ้านและโรงเรียนนั้นมีหน้าที่ส าคัญในการให้การศึกษา
แก่เด็ก และจะไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ถ้าขาดความเข้าใจ การสนับสนุน และการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูที่มี
คุณภาพ จะมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็กในอนาคต 

ดั งนั้ นการพัฒนารูปแบบการมี ส่ วนร่ วมของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่โรงเรียนและผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยการมี ส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองย่อมมีส่วนส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ขอ ง เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
2.1  เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม  ด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
2.2 เพ่ือสร้างและพัฒนา รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
2.3  เพ่ือศึกษา ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 
3.1เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงหลังการเข้าร่วมรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน 
 
3.2 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่วมเพื่ อพัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง 
 
3.3 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่วมเพื่ อพัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าเกณฑ์การประเมินรูปแบบการ
มีส่วนร่วม 
 
4.ขอบเขตของการวิจัย 
 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา แขวงมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน และเด็กปฐมวัยที่มี
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อายุ 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชน
บ้านคูคตพัฒนา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 
 
4.2 ระยะเวลาด าเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 – เดือนธันวาคม 2554 
 
4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
4.3.1ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 
4.3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
4.3.2.1 พฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความขยันอดทน ด้านความ
ประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความมีวินัย ด้าน
ความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี และด้าน
ความมีน้ าใจแบ่งปัน 
4.3.2.2 การมีส่ วนร่ วมของผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย การ
พัฒนาคุณธรรมโดยใช้การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัย
และการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
5.วิธีด าเนินการวิจัย 
 
5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

5.1.1 คู่มือวิทยาการ 
5.1.2 คู่มือผู้ปกครอง 
5.1.3 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจการมสี่วนรว่มของ
ผู้ปกครอง มี  3 ด้าน 1) การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมของเด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้
นิทาน 3) การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 
5.1.4 แบบประเมินคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของเด็กปฐมวัย 
5.1.5 แบบสอบถามความพึงพอใจการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง  

5.2 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 

ขั้นตอนที่  1 ศึกษาวิ เคราะห์ เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองฯ เพื่อสังเคราะห์
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองฯ 
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองฯ  
โดยก าหนดโครงสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองฯ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1) การก าหนดโครงสร้าง
องค์ประกอบของรูปแบบ 2) ลักษณะและเนื้อหาสาระของ
รูปแบบ 3) การคัดเลือกสื่อท่ีใช้ประกอบของรูปแบบ 4) 
การสร้างเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบ และ 5) เครื่องมือการ
ประเมินผลรูปแบบ 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบคุณภาพร ูปแบบการม ีส ่วนร ่วมของ
ผู้ปกครองฯ โดยการสร้างเครื ่องมือประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบ แล้วน าไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบเอกสาร คู่มือ
การใช้รูปแบบ และเครื่องมือการประเมินผล หลังจาก
นั้นน าไปแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้
สมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น เพื่อน าไปทดลองใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินคุณภาพรูปแบบ
จากการทดลองใช้ 

ด า เน ินการโดยน าร ูปแบบการม ีส ่วนร ่วมของ
ผู้ปกครองฯ ไปทดลองเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมด้วย
การให้ความรู้ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
ช ุมชนบ ้านค ูคตพ ัฒนา  แขวงม ีนบ ุร ี เ ขตม ีนบ ุรี 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 
4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 30 คน และเด็กปฐมวัยที่มี
อายุ 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 
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2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30 คน และประเมินผล
การใช้รูปแบบโดยการประเมินความรู ้ของผู้ปกครอง
และระดับคุณธรรมของเด็กปฐมวัย 

 
5.3 การด าเนินการทดลอง 

ด าเนินการทดลองตามแผนการให้ความรู้ ผู้ปกครอง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2554-เดือนพฤศจิกายน 2554 

วิธีการด าเนินโปรแกรม มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนนิโปรแกรม 

ระยะเวลา (สัปดาห์ที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. การฝึกอบรม
ให้ความรู้
ผู้ปกครอง 
(การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
การประชุม
กลุ่มย่อย) 

 

(1 วัน) 

 

(1 วัน) 

 

 

 

- 
 

(1 วัน) 

- 

 

 

 

 

(1 วัน) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

(1 วัน) 

 

 

 

2. การน าไปปฏิบัติ
ท่ีบ้านกับบุตร
หลาน (ครั้งละ 2 
สัปดาห์ๆ ละ 3 
วัน) 

(สัปดาห์ละ 
3 วัน 

รวม 6 วัน) 

 

(สัปดาห์ละ 3 วัน 

รวม 6 วัน) 

 

 

(สัปดาห์ละ  

3 วัน 

รวม 6 วัน) 

 

(สัปดาห์ละ  

3 วัน 

รวม 6 วัน) 

 

3. ประเมินความรู้
ความเข้าใจใน
การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองฯ 

 

(ก่อน
ทดลอง) 

- - - - - - 

 

(หลัง
ทดลอง) 

4. ประเมิน
คุณธรรมพื้นฐาน
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 

(ก่อน
ทดลอง) 

- - - - - - 

 

(หลัง
ทดลอง) 

 
6.การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี ้
 

6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน 
 
6.2 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนรว่มของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างแบบ Pair-Samples t–test 
6.3 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนรว่มของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการประเมินคะแนนการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองฯ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ (หลัง
การใช้รูปแบบฯ) สูงกว่าเกณฑ์การประเมินโปรแกรมฯ 
(ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) และการประเมินผลคุณธรรม
พื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยการเปรียบเทียบเกณฑ์
การประเมินโปรแกรมฯ (ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป) แบบ 
One Samples t – test 
 
7.สรุปผลการวิจัย 
 
7.1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การเตรียมการ
เกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม  การ
เข้าสู่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การด าเนินการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง และการประเมินผลการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง 
 
7.2 คุณภาพของรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
1) มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในระดับมากที่สุด 13 
ด้าน และมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในระดับมาก 8 
ด้าน 2) ความสอดคล้องของรูปแบบการมีส่วนร่วม มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องโดยรวม  (IOC = .080) 
   
7.3 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง พบว่า 
7.3.1 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 8 ด้าน 
โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับปฏิบัติ เป็น
ประจ า ( X  = 2.50, S.D. = 0.32) 
7.3.2 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงหลังการเข้าร่วมรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
7.3.3  ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมเพื่ อพัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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7.3.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีคะแนน
เฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.55, S.D. = 0.42) 
 
8.อภิปรายผล 
 
8.1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ของ
ผู้ปกครอง พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย มี
จุดเน้นส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การน ากิจกรรม ส่งเสริม
คุณธรรมไปปฏิบัติกับบุตรหลานที่บ้าน มีส่วนร่วมในการ
สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมของบุตรหลาน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และ
นักวิจัย 
 
8.2 คุณภาพของรูปแบบการมีส่วนร่วมของ  ผู้ปกครอง 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเด็ก
ปฐมวัย จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด และมาก นั้น เพราะ
ผู้เข้าร่วมรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เป็นทั้ง  ผู้ปกครอง ครู 
ผู้บริหาร ต่างมีความประสานความร่วมมือ  มีการสื่อสาร
ที่ดี อีกท้ังกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ประโยชน์ให้ผู้ปกครองน าไปใช้กับบุตรหลานของตนเอง 
นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การสร้างรูปแบบด าเนินการ 
โดย ใ ช้แนวคิดทฤษฎี เป็ นฐาน และมี วิ ธี ก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบอย่างเหมาะสม นับว่าเป็น
เหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การน ารูปแบบมาใช้ใน
การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยได้ 
 
8.3 ผลของการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม ของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของเด็ก
ปฐมวัย ท าให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 8 
ด้าน โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติเป็น
ประจ า เป็นเพราะว่าผู้ปกครองเห็นความส าคัญและ
เข้าใจ ยอมรับ และน ากิจกรรมไปปฏิบัติที่บ้านอย่าง
สม่ าเสมอ ส่วนเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงหลังการเข้าร่วมรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นเพราะว่าผู้ปกครอง
น าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น าไปใช้เป็น
ประสบการณ์ สอนคุณธรรมแก่บุตรหลาน อีกทั้ งยัง
เ รี ยนรู้ เ ทคนิคการสอนคุณธรรม  สอดแทรกใน
ชีวิตประจ าวันและการท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
8.4 ส่วนผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 อภิปรายได้ว่า การที่ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อาจเป็นเพราะ การรับรู้การเข้าใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวบุคคลจากการได้รับประสบการณ์ตรง การสะสม
ประสบการณ์ การเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นประโยชน์
ของการมีส่วนร่วม ที่บังเกิดแก่บุตรหลานของตนเอง
โดยตรง การมีโอกาสเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม ท าให้
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจการเข้าร่วมรูปแบบการมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด สามารถอภิปรายได้ดังนี้ การพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ปกครอง
ยังได้มีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมแก่
บุตรหลานผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน ซึ่งผลของการน า
กิจกรรมไปใช้ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
 
9.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ควรก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยให้สถานศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก    
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9.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
โรงเรียนควรเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณธรรมของเด็กปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยท าโครงการให้ผู้ปกครอง ขอยืม
หนังสือนิทานไปอ่านให้ลูกฟัง 

 
9.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
9.3.1ควรมีการท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียนด้านอื่น เช่น การส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ และการอ่าน เป็นต้น 
9.3.2 การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก  
สังกัดเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ควรมีการท าวิจัยกับ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน แนะแนวใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 162 คน ครูแนะแนวจ านวน 162 คน และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1) ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีปัญหาสูงสุดคือด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน รองลงมาคือ ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล 
ด้านบริการสารสนเทศ ด้านบริการติดตามผล และด้านบริการให้ค าปรึกษา ตามล าดับ 2) แนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1 
ประกอบด้วย 5 ด้านรวมทั้งสิ้น 42 แนวทาง ได้แก่ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน จ านวน 8 แนวทาง มี
แนวทางแก้ไขที่ส าคัญเช่น ก าหนดจัดให้มีการประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ด้านบริการสารสนเทศ 
จ านวน 9 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญเช่น สรุป /รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศ ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพและบุคลิกภาพและการปรับตัวในสังคม ด้านบริการให้ค าปรึกษาจ านวน 10 แนวทาง มีแนวทาง
แก้ไขที่ส าคัญเช่น ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล
จ านวน 8 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญเช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้พิจารณามอบทุนการศึกษา และ
ด้านบริการติดตามผล จ านวน 7 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญเช่น ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร เพื่อ
คัดเลือกผู้มีความเหมาะสม โดยทั้งสิ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 18 แนวทาง ระดับมาก 23 
แนวทาง และระดับปานกลาง 1 แนวทาง และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 6 แนวทาง และระดับมาก 
36 แนวทาง 
ค าส าคัญ : 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. บทน า 

สถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานา
ประเทศ เพราะสถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีปัญญา ปัญหาสังคมได้ทวี
ความซับซ้อนรุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมี
ค่านิยมฟุ้งเฟ้อเลียนแบบ การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
การก่ออาชญากรรม การท าแท้งการฆ่าตัวตาย ความ
อ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุส าคัญคือ 
บุคคลไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมท่ีดีพอ ขาดทักษะ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถปรับตัวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องใช้กระบวนการแนะ
แนวเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ดังที่ สุขพัชรา ซิ้มเจริญ [1] กล่าวถึง
จุดหมายของการแนะแนวว่า เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มี
ทักษะการด าเนินชีวิตที่มีวุฒิทางอารมณ์  มีศีลธรรม
จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด  
ตัดสินใจ แก้ปัญหาช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และ
การพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานท ารวมทั้งด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

การบริหารจัดงานแนะแนวให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  

เพื ่อให้ผู ้เร ียนรู ้จ ักและเข้าใจตนเองสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545, และพ.ศ.2553 [2] กล่าวถึงงาน
แนะแนวช่วยให้ผู ้เรียนรู ้จ ักและเข้าใจตนเองอย่าง
ถูกต้อง รู ้ขอบเขตความสามารถเห็นคุณค่าของตน
รู้จักใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาวางแผนชีวิตได้
ถูกต้อง สามารถปรับตัวเข้ากับผู ้อื ่นได้  ดังนั ้นทุก
โ ร ง เ ร ีย น จ ึง ค ว รบร ิห า ร ง านแ นะแน ว ให ้บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว การบริหารงานแนะแนวให้
เก ิดส ัมฤทธิ ์ผลอย่างแท้จร ิงทั ้ง ในด้านการพัฒนา
ระบบการแนะแนว และการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
สนองความต้องการความถนัด  ความสามารถของ
ผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของการแนะแนว  
ดังที ่ กรมวิชาการ  [3] กล่าวไว้ว่า  การที ่จะจัด
การศึกษาให้ตอบสนองความมุ่งหมายและหลักการ
ดังกล่าวได้นั้น  ต้องมีการจัดระบบการบริหารงานที่
ดี ส าหรับระบบและกระบวนการบริหารงานแนะ
แ น ว เ ป ็น ที ่ย อ ม ร ับ แ ล ะ น า ม า ป ฏ ิบ ัต ิก ัน อ ย ่า ง
แพร ่หลายได ้แก ่ การบร ิห าร งานแนะแนวตาม
แนวคิดของเดมมิ่ง (Edward Deming) น ามาใช้
บริหารการแนะแนวโรงเรียน ดังที่ สมคิด บางโม ได้
อธิบายว่า เดมมิ่งประยุกต์ทฤษฎีบริหารของกูลิค 
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และเออร์วิค (Luther Gulick and Lyndon 
Urwick) ให้สั้นลงเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming  
cycle) [4]      

จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน ซึ่งปัญหาส่วนมากที่พบ
ได้แก่ ไม่มีการก าหนดแผนการแนะแนวหรือนโยบายไว้ ไม่
มีการจัดท าโครงการปฏิบัติการแนะแนวไม่มีปฏิทิน
ปฏิบัติการแนะแนวรายปี ไม่มีการประชุมการแนะแนว ไม่มี
การก าหนดบทบาทครูแนะแนว ไม่มีการนิเทศติดตามและ
ปัญหาประเมินผลการปฏิบัติการแนะแนว ปัจจัยการ
บริหารและการจัดระบบงาน ครูแนะแนวมีภาระงานมาก 
และต้องรับผิดชอบหน้าที่อ่ืนๆ [5]  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ในด้านการบริการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล การ
บริการสารสนเทศ การบริการให้ค าปรึกษา การบริการจัด
วางตัวบุคคล และการบริการติดตามผล ว่าในแต่ละด้านมี
ประเด็นปัญหาสูงสุดในเรื่องใดและจะมีแนวทางแก้ปัญหา 
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงาน เพื่อจะ
น าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาสะท้อนปัญหาให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไข
และพัฒนาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

 
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1  
 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะ
แนวโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 หน่วยในการวิเคราะห์ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่
ใช้ในขั้นการศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนว และ
กลุ่มที่ ใ ช้ในขั้นการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานแนะแนว ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
3.2.1 ขั้นศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนว 
3.2.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 192 คน 
และครูแนะแนว จ านวน 192 คน รวม 384 คน 
3.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 162 คน 
และครู แนะแนว จ านวน 162 คน รวม 324 คน ได้มา
จากตามสูตรการค านวณของ ทาโร่ยามาเน่ [6] โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
3.2.2 ขั้นศกึษาแนวทางแก้ไขปญัหาการบริหารงาน
แนะแนว 
3.2.2.1 ประชากร ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จ านวน 21 คน 
ผู้บริหาร 192 และครูแนะแนว จ านวน 192 คน ตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
3.2.2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารที่
มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนไม่น้อยกว่า10 ปี และครู
แนะแนวที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานแนะแนวไม่น้อย
กว่า10 ปี  โดยอัตราส่วน 10:10:10 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ  โดยใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  

โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 การศึกษาปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สร้าง
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จากแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานแนะแนวแล้วน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  

แบบสอบถามฉบับท่ี 2 การศึกษาแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สร้างจาก
การน าปัญหาสูงสุดของแต่ละด้านมาหาแนวทางแก้ไขโดย
ยึดหลักทฤษฎีการบริหารงานแนะแนวตามข้อปัญหา
ดังกล่าวเป็นส าคัญแล้วได้น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ   

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

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

 
6. สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 สามารถ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้   
 
6.1 ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน โดย
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหา
มากที่สุด คือ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน และ
ด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านบริการให้ค าปรึกษา 
เมื ่อพ ิจารณาปัญหารายข ้อของแต ่ละด ้าน  พบว ่า 
ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดในแต่ละด้าน 
มีดังนี้   
6.1.1 ด้านบริการรวบรวมข้อมูล ผู้ เรียนรายบุคคล 
ปัญหาสูงสุดคือการเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีท าให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ท่ีเป็นจริง  
6.1.2 ด้านบริการสารสนเทศ ปัญหาสูงสุดคือการจัดหา
แหล่งข้อมูลความรู้ด้ านการศึกษาอาชีพและด้าน
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคมที่ทันสมัยหลากหลาย 
และเพียงพอต่อนักเรียน  
6.1.3 ด้านบริการให้ค าปรึกษา ปัญหาสูงสุดคือการ
มอบหมายให้บุคลากรด าเนินการให้ค าปรึกษา  
6.1.4 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ปัญหาสูงสุดคือการ
ตรวจสอบผู้เรียนเพื่อคัดเลือกผู้เรียนเข้ารับทุนการศึกษา 
6.1.5 ด้านการบริการติดตามผล ปัญหาสูงสุดคือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนบริการติดตามผล 

6.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเ รียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 42 แนวทาง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด จ านวน 18 แนวทาง ระดับมาก จ านวน 23 
แนวทาง และระดับปานกลาง จ านวน 1 แนวทาง ส าหรับ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 6 แนวทาง และระดับ
มาก จ านวน 36 แนวทาง ซึ่งผู้วิจัยจะได้แสดงรายละเอียด
ไว้เฉพาะแนวทางทางที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
สูงสุด 3 อันดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
6.2.1 ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน มีแนวทาง
แก้ไขปัญหา จ านวน 8 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจ านวน 5 แนวทาง ระดับมากจ านวน 3 
แนวทาง และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 8 แนวทาง มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
เป็นได้โดยรวมอยู่ ในระดับมาก โดยแนวทางที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด คือ 1) ก าหนดจัดให้ประชุมสรุปปัญหาและ
อุปสรรคร่วมกัน 2) ครูผู้รับผิดชอบออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตามแผนก าหนด และ 3) การรายงานผลการปฏิบัติการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามล าดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไป
ได้สูงสุด คือ 1) มีการรายงานผลการปฏิบัติเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 2) น าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งต่อไป และ 3) ครู
ผู้รับผิดชอบออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแผนก าหนด 
ตามล าดับ 
6.2.2 ด้านบริการสารสนเทศ มีแนวทางแก้ไขปัญหา   
จ านวน 9 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จ านวน 5 แนวทาง และระดับมาก จ านวน 4 
แนวทางส าหรับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 2 แนวทาง และระดับมาก จ านวน 7 แนวทาง มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากโดยแนวทางที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) สรุป/
รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพและบุคลิกภาพ การปรับตัวในสังคม 2) จัดท าแบบ
ตรวจสอบความเพียงพอสื่ออิ เล็คทรอนิค หนังสือ 
สิ่งพิมพ์ เอกสาร ให้บริการสารสนเทศ ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพและด้านบุคลิกภาพ และ 3) ส ารวจ
แหล่งข้อมูลความรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการน ามา
จัดบริการด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และการบุคลิกภาพ
การปรับตัวในสังคม ตามล าดับ   
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ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ 1)ก าหนดให้
มีการน าปัญหาและอุปสรรคมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการ
จัดบริการสารสนเทศด้านการศึกษาด้านอาชีพ และ
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคม 2) ก าหนดสถานที่จัดบริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ด้านอาชีพและด้าน
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคม และ 3) ออกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานจัดหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามล าดับ 

    
6.3 ด้านบริการให้ค าปรึกษา มีแนวทางแก้ไขปัญหา  
จ านวน 10 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 แนวทาง ระดับมาก จ านวน 7 แนวทาง 
และระดับปานกลาง จ านวน 1 แนวทาง ส าหรับความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 แนวทาง  
ระดับมาก จ านวน 7 แนวทาง มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่
มีความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา 2) ประเมินความพึง
พอใจในการเข้ารับบริการของนักเรียน และ 3) ออก
ค าสั่ งแต่งตั้ งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  
ตามล าดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ  
1) คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
2) ออกค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษา    
และ 3) ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของบุคลากรผู้ให้
ค าปรึกษา ตามล าดับ   
     
6.4 ด้านการบริการจัดวางตัวบุคคล มีแนวทางแก้ไข
ปัญหา จ านวน 8 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จ านวน 3 แนวทาง และระดับมาก  
จ านวน 5 แนวทาง ส าหรับความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด จ านวน 1 แนวทาง และระดับมาก  จ านวน 
7 แนวทาง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่มีความเหมาะสม
สูงสุด คือ1) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้พิจารณามอบ
ทุนการศึกษา 2) จัดประชุมเพื่อทางแก้ไขพัฒนาการ
คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาในครั้งต่อไป และ 3) 
ติดตามผลการตรวจสอบนักเรียนเพื่อคัดเลือกให้รับ
ทุนการศึกษามีความสอดคล้องต่อความมุ่งหมายในการ
จัดสรรทุน ตามล าดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้
สูงสุด คือ 1) จัดท ารายงาน สรุปปัญหาการตรวจสอบ
นักเรียนคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา 2) แต่งตั้ ง

คณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษา และ 3) แจ้ง
จุดมุ่งหมายการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนให้ชัดเจน 
ตามล าดับ 
 
6.5  ด้านการบริการติดตามผล  มีแนวทางแก้ไข
ปัญหา จ านวน 7 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จ านวน 3 แนวทาง และระดับมาก 
จ านวน 4 แนวทาง ส าหรับความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก จ านวน 7 แนวทาง มีความเหมาะสมโดย และ
ความเป็นได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของ
บุคลากรเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม 2) จัด
ประชุมอบรมสัมมนา  เพื่อให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการปฏิบัติงาน และ 3) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการวางแผนบริการติดตาม
ผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
ตามล าดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ 
1) ศึกษาและจัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้มีความชัดเจน 2) ก าหนดโครงสร้าง
คณะกรรมการวางแผนติดตามผลตามกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงาน และ 3) จัดหางบประมาณ
ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการจัดบริการติดตามผล 
ตามล าดับ 

7. อภิปรายผล 
     จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

7.1 ปัญหาการบริหารงานแนะแนวโรงเร ียนสังกัด
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
พระนครศรีอยุธยาเขต 1  โดยรวมทั ้ง 5 ด ้าน  มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ ่งอาจเป็นเพราะว่า
โ ร ง เ ร ียนในส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มีการ
ปฏิบัติงานตามเอกสารประกอบหลักสูตร คือ แนว
ทางการจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาผู ้เ ร ียนตามหล ักส ูตร
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 2551 และ แนวทางการจัด
กิจกรรมแนะแนวในระดับประถมศึกษา ปัญหาสูงสุด
ของการบร ิหาร งานแนะแนวใน โ รง เ ร ียนส ังก ัด
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
พระนครศร ีอย ุธยา  เ ขต  1 แต ่ล ะด ้าน  ม ีค วาม
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุวรรณ ธะวิชัย [7] 
ได้ศึกษาปัญหาในการจัดการบริการแนะแนวของครู
แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ ด้านปัญหาใน
การจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ พบว่า มีปัญหา
อยู่ในระดับมากคือ ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งบริการให้ยืม
แบบสอบถามที ่น า ไปใช ้ในการเก ็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ความร่วมมือจากคณะครู และเวลาใน
การจัดบริการสนเทศ ขาดการสนับสนุนและความ
สนใจจากผู ้บร ิหาร ในการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางตัว
บุคคล เช่น แบบสอบถามความสนใจแบบสอบถาม
ความถนัด และการติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดบริการแนะแนว
ด้านต่าง ๆ ของครูแนะแนว พบว่า ครูแนะแนวท างาน
หลายด้าน มีคาบเวลาการสอนมากจึงท าให้ครูไม่มี
เวลาในการจัดบริการแนะแนวมากนัก ที่ส าคัญครูแนะ
แนวไม่ได้จบวิชาเอกแนะแแนวโดยตรง จึงท าให้การ
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 
ขณะเดียวกันยังขาดงบประมาณสนับสนุนอีกด้วย 
จิราพร พานทอง [8] ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียน
ในการบร ิห ารงานแนะแนวโ รง เ ร ียนที ่ม ีการจ ัด
การศึกษา 3 ช่วงช้ัน สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า 
ผู ้บร ิหารม ีบทบาทอยู ่ในระด ับค ่อนข ้า งมากโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหาร มีบทบาท
ต่อการบริหารงานแนะแนวในด้านการปฏิบัติงาน (Do) 
มากที่สุด ต่อมาคือด้านการวางแผน (Plan) ด้านการ
ปรับปรุงพัฒนา (Act) และน้อยที่สุดคือบทบาทด้าน
การตรวจสอบ (Check) เมื ่อศ ึกษาความแตกต่าง
บทบาทของผู้บริหารพบว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
มีบทบาทน้อยกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่       
 
7.2. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเร ียนส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
7.2.1 ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน  มีแนวทาง
การแก้ปัญหา จ านวน 8  แนวทาง  โดยรายกายที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ ก าหนดจัดให้ประชุมสรุป

ปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ส่วนแนวทางที ่มีความ
เป็นไปได้สูงสุด คือ ก าหนดให้มีการรายงานผล การ
ปฏิบัติเยี ่ยมบ้าน ทั้งนี ้เป็นเพราะว่าการประชุมสรุป
ปัญหาในการบริหารงานแนะแนวจะช่วยให้บุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนรับรู ้ปัญหาต่างๆร่วมกันทั้งยัง
ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาท าให้มีแนวทางการแก้ไข
ที ่ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ต ร ง ก ับ ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ข อ ง
ผู ้ปฏ ิบ ัต ิง าน ส าหร ับม ีค วาม เป ็น ไปได ้ส ูง ส ุดค ือ
ก าหนดให้มีการรายงานผล  การปฏิบัต ิเยี ่ยมบ้าน
น ัก เ ร ีย น เนื ่อ งจาก เป ็น งานที ่อยู ่ใ นขั ้นตอนกา ร
ปฏิบัติงานปรกติที่ผู้ปฏิบัติต้องด าเนินการรายงานผล
การปฏิบัติงานอยู ่แล้ว ดังนั ้นเป็นไปได้ว่า ประเด็น
ดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ผู้ตอบเห็นว่าเป็นงานประจ า
ที่ต้องปฏิบัติและมีความเป็นไปได้สูงสุด 
7.2.2  ด้านบริการสารสนเทศ มีแนวทางการแก้ปัญหา     
จ านวน 9 แนวทาง  โดยแนวทางที่มีความเหมาะสม
สูงสุดคือ ข้อสรุป/รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศ
ด้านการศึกษา  ด้านอาชีพและบุคลิกภาพ การปรับตัว
ในสังคม ทั้งนี้ความเป็นไปได้ดังกล่าว เนื่องจากการ
สรุปผลรายงานผลงานการจัดบริการสารสนเทศจะท า
ให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการบริหารงานแนะแนวด้าน
บริการสารสนเทศ เห็นผลโดยภาพรวมของงานอย่าง
ชัดเจน เป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุงหรือพัฒนา
งาน ส่วนความเป็นไปได้ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไป
ได้สูงสุด คือ ก าหนดให้มีการน าปัญหาและอุปสรรคมา
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศด้าน
การศึกษาด้านอาชีพ และการบุคลิกภาพการปรับตัว
ในสังคม  เนื่องจากการจัดการประชุมสรุปปัญหาเป็น
กระบวนการบริหารทั่วๆไปที่ผู้บริหารสามารถ ก าหนด 
สั่งการให้มีการจัดประชุม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในอ านาจของ
ผู้บริหารที่จะด าเนินการได้จึงเป็นประเด็นที่เป็นไปได้
ในการปฏิบัติสูงสุด 
7.2.3  ด้านบริการให้ค าปรึกษา มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหา จ านวน 10 แนวทาง โดยแนวทางที ่มีความ
เหมาะสมสูงส ุด  ค ือ ต ิดตามและประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่องจากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติให้มี่ความกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้ง แสดงถึงความเอาใจใส่ในงานที่ได้มอบหมาย 
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ท าให้งานประสบผลส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ส่วน
แนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ คัดเลือกบุคคลที่
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ทั ้งนี ้เพราะการ
คัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ที่จะกระท าได้ตามระบบงานที่ผู้บริหารสามารถเสนอ
ขออัตราก าลังจากต้นสังกัดที่มีความเหมาะสมต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
7.2.4 ด้านการบริการจัดวางตัวบุคคล มีแนวทางการ
แก้ปัญหา จ านวน 8 แนวทาง โดยแนวทางที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด คือ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้พิจารณา
มอบทุนการศึกษา ทั ้งนี ้การแต่งตั ้งคณะกรรมการ
พิจารณาช่วยให้เกิดกระบวนการ การกลั่นกรองบุคคล
ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการเข้ารับทุนการศึกษา 
ส ่วนแนวทางที ่ม ีความเป ็นไปได ้ส ูงส ุด ค ือ  จ ัดท า
รายงาน สรุปปัญหาการตรวจสอบนักเรียนคัดเลือกให้
รับทุนการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดท าสรุปรายงาน
ปัญหาต่างๆ เป็นหน้าที ่ในการปฏิบัติงานที ่ผู ้ปฏิบัติ 
ต้องท าเป็นประจ า 
7.2.5 ด้านการบริการติดตามผล  ม ีแนวทางการ
แก้ปัญหา จ านวน 7 แนวทางโดยแนวทางที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด  คือ การส ารวจข้อมูลพื ้นฐานของ
บุคลากรเพื ่อคัดเลือกผู ้ที ่ม ีความเหมาะสมในการ
ปฏ ิบ ัต ิง าน ทั ้งนี ้เ นื ่อ งจากการการค ัด เล ือกผู ้ที ่มี
คุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่วนแนวทางที ่มี
ความเป็นไปได้สูงสุด คือ ศึกษาและจัดท ากรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้มีความชัดเจน 
 ทั ้งนี ้ อาจเป็น เพราะว ่า การจ ัดท ากรอบแนว
ทางการปฏิบัติการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนหาก
กระท าโดยมีกระบวนการขั้นตอนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมี
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส าหรับแนวทางการ
บริหารงานดังกล่าวโดยรวม  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมหวัง  ทาแกง  [9] ได้ท าการศึกษาสภาพ 
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงาน
แนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบว่า ปัญหา
การบริหารจัดการงานแนะแนวของสถานศึกษาขั ้น 
พื้นฐา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1  โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 

มีปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการก าหนดนโยบายและการบริหารงาน
แนะแนว  และขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนางาน 
และมีปัญหาการบริหารจัดการอยู ่ในระดับน้อย 1 
ขั ้นตอน คือ ขั้นตอนการแต่งตั ้งคณะกรรมการแนะ
แนว นอกนั้นมีปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับบทสรุปปัญหาการบริหารงาน
แนะแนวจากงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงาน
แนะแนว ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เสนอไว้ใน
เอกสารชุดฝึกอบรมครูแนะแนวตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษากล่าวถึง แนวทางการบริหารงาน
แนะแนว โดยมีปัญหาที่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไว้ 
ดังนี้ [10]   

1) ด้านบริการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครู   
แนะแนวขาดความรู้ทักษะการใช้เครื่องมือมาตรฐาน   
เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ขาดทักษะ      
การเยี ่ยมบ้านนักเร ียน มีป ัญหาการประสานงาน
ระหว่างครูในโรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดท าเครื่องมือ      

2) ด้านบริการสารสนเทศ ครูแนะแนวขาด ความ
ช า น า ญ ก า ร ใ ช ้สื ่อ เ ทค โ น โ ล ย ี ม ีป ัญ ห า ก า ร ใ ช้
โสตทัศน ูปกรณ์ต ่างๆ มาเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว ครูแนะแนวมีปัญหา การ
ประสานงานวิทยากรผู้มีความรู้ในด้านต่างๆที่นักเรียน
สนใจ   

3) ด ้านบริการให้ค าปรึกษา คร ูแนะแนวไม่ได้
ส าเร็จการศึกษาสาขาการแนะแนว หรือ จิตวิทยาการ
ให้ การปรึกษาโดยตรง ท าให้ขาดความรู้  ขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานให้การปรึกษาไม่มีระบบ
ท าให้ขาดกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบ 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 
นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องทุนการศึกษาและ
ปัญหาในการเรียนซ่อมเสริม ครูแนะแนวมีปัญหาใน
การจัดหางานให้นักเรียนท าในช่วงเวลาว่างเนื่องจาก
นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์   
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5) ด้านบริการติดตามผล ครูแนะแนวมีปัญหา
เกี่ยวกับการส ารวจปัญหาการว่างงานของศิษย์เก่าการ
ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน การติดตามผล
นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย การติดตามและประเมินผล
นักเรียนนักศึกษาที่ลาออกจากการศึกษาระหว่างปี
การศึกษา   

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนยังไม่มีแนวทางการ
บริหารที ่มีความชัดเจนหรือขาดบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถในการน าหลักการบริหารงาน  แนะแนว
แบบ PDCA เข้ามาด าเนินการ เพื่อให้การแนะแนวใน
โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
 
8. ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ของ
การวิจัยในครั้งน้ีมีประเด็นข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 
8.1 ปัญหาการบริหารงานแนะแนว จากผลการวิจัย
พบว่า ด้านที่ปัญหาสูงสุด คือ ด้านการบริการรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน ดังนั้นหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควร
ปฏิบัติดังนี้ 
8.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน ควรให้ค าปรึกษาแนะน าและ
หาองค์ความรู้ด้านการบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน
พร้อมท้ังการก ากับ ติดตาม 
8.1.2 ครูและบุคลากร ที่ปฏิบัติงานต้องมีความตระหนัก
และให้ความส าคัญด้านบริการรวบรวมข้อมูลผู้เรียน โดย
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
8.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจัดให้
มีคู่มือเกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 
 
8.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนว
ทางแก้ ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนว จาก
ผลการวิจัยพบว่า มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด ส าหรับความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงาน
หรือผู้ที่กี่ยวข้องควรปฏิบัติดังนี้ 
8.2.1 ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรน าแนวทางการแก้ไขการ

บริหารงานแนะแนว ไปให้ผู้บริหารโรงเรียนน าไปปฏิบัติ
ในโรงเรียน 
8.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ควรน าแนวทางนี้ไปทดลองใช้
ในโรงเรียนเพื่อจะได้น าผลมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  
8.2.3 ครูแนะแนว ควรตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียน  และควรน าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนวท่ีได้จากการ
วิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน    
 

9. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 
9.1 ควรศึกษาประสิทธิผลของการน าแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนไปใช้  
 
9.2 ควรศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนวของ
โรงเรียนในสังกัดอื่น 
 
9.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง ศึกษาความเหมาะสม และศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 106 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก ่ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ความตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง และหลักวิชา มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติในโรงเรียนเพื่อเตรียมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ตามกระบวนการบริหารจัดการ 4 ขั้นตอนรวม 2 ด้าน 41 รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนา
บุคลากร จ านวน 19 รายการ เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรโดยน าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินการพัฒนา ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานหน้าที่ต่างๆ ในการด าเนินงาน การพัฒนาบุคลากร จัดท า
เอกสารแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ เช่น ก าหนดสาระส าคัญของข่าวสารในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ก าหนดโครงสร้างของการประชาสัมพันธ์จัดท าเอกสารแนว
ทางการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนระดับสถานศึกษา สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย  
ค าส าคัญ : 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. บทน า 

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกระทรวง       
ศึกษาธิการได้ด าเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
เพื่อรองรับปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื ่อบรรลุเป้าหมายคือ 
จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 68 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 
โรงเรียนซิสเทอะสคูล (Sister school) จ านวน 30 โรง 
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็น
โรงเรียนที่จะสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกต่างๆ 
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเน้นการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี  และภาษาอาเซียน 1 
ภาษา 2) โรงเรียนบัฟเฟอะสคูล (Buffer school) 
จ านวน 24 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดน
ประเทศสมาชิกและสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (ประเทศ
ที่มีชายแดนติดต่อกับโรงเรียน 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และมาเลเซีย) 3) 
โรงเรียนเอเซียนโฟคัสสคูล (ASEAN Focus school) 
จ านวน 14 โรง เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา 
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน 

ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เป็นเครือข่ายมากกว่า 
500 โรง โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและจัด
กิจกรรมในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน [11]   

ประกอบกับผลงานวิจัยของ นายสมพงษ์ จิตระดับ 
อาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากร เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้าราชการครู ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา ประมาณ 70 – 80 %         
มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยมาก 
หรือแทบไม่มีความรู้เลยและที่ส าคัญไม่รู้ว่านโยบายที่
ออกมาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั้นมีอะไรบ้าง ตอนนี้
การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวง          
ศึกษาธิการนั้น เมื่อไปสอบถามผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่  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
กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่มีกรอบและข้อความที่ชัดดเจน
ว่าจะด าเนินการและเตรียมการอะไรในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปที่ไหนทุกคนก็คิดว่ามี
ความพร้อม แต่สิ่งที่พบคือจะเห็นห้องอาเซียนและตุ๊กตา
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สิบชาติ ธงชาติเหมือนกัน ทั้งหมดตั้งแสดงไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้น ผู้วิจัยยังกล่าวต่ออีกว่า 
ระบบการศึกษาไทยกับเรื่องอาเซียนยังเป็นไม้หลักปักขี้
เลน ประชาคมอาเซียนมีความส าคัญ แต่ไม่ได้ด าเนินการ
อะไรมากพอสมควรที่เห็นท าอยู่ก็จะมีโครงการส่งเสริม
ภาษาอังกฤษ ปิด-เปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น และหากเป็นเช่นนี ้เมื่อมีการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ก็จะเริ่มเห็นผลกระทบ
มากยิ่งขึ้น ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรม
ประชาสัมพันธ์ [9] 

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึง
ก าหนดเป้าประสงค์ของการด าเนินงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนไว้ว่า“สถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ  
คือ โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และโครงการพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม  และองค์คณะบุคคลสู่
อาเซียนเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายมุ่งสู่อาเซียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 3 [10]   

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ายังมีโรงเรียนอีกไม่น้อยที่ยังไม่
เข้าใจในเรื่องการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งปัญหาที่ส าคัญ คือ หน่วยงาน
ระดับนโยบาย หรือหน่วยงาน ต้นสังกัดมีการก าหนด
นโยบาย และโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
ช่วยส่งเสริม ให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ต่างๆ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่พบปัญหาการ
ปฏิ บั ติ ของหน่ วยงานระดับปฏิบั ติ การซึ่ ง  ได้ แก่
สถานศึกษา หรือ โรงเรียน ไม่สามารถน าแนวทาง
ดังกล่าวมาปฏิบัติได้อาจท าให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  เพราะหน่วยงานระดับปฏิบัติแต่ละแห่ง

มีบริบทที่แตกต่างกัน อันอาจจะท าให้ในแต่ละโรงเรียน
อาจมีการด าเนินการที่แตกต่างกันได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าวิจัยเรื่ องแนวทางการพัฒนาบุคลากร และการ
ประชาสัมพันธ์สู่ ประชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 
2.1 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

 
3.1 หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จ านวน 29 โรงเรียน 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ประชากร ประกอบด้วย 
3.2.1.1 ขั้นการสร้างแนว ทางการพัฒนาบุคลากรและ
การประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มั ธยมศึ กษาในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ได้ แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติดังนี้ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการบริหารการศึกษามี
ประสบการณ์ในด้านการบริหารสถานศึกษา หรือเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3.2.1.2 ขั้นการศึกษา ความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3.2.1.3 ขั้นการศึกษา ความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 145 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จ านวน 232 คน สังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
3.2.2.1 ขั้นการสร้างแนวทาง การพัฒนาบุคลากรและ
การประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มั ธยมศึ กษาในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ได้ แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่
อ า ศั ย ท ฤษ ฎี ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น  ( Non-probability 
sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [6]  
3.2.2.2 ขั้นการศึกษาความเหมาะสม ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [6] 
3.2.2.3 ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
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 จ านวน 
106 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
จ านวน 145 คน สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางเคร์จซี และมอร์แกน ธานินทร์ ศิลป์จารุ [4] แล้ว
ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
4.1 การสร้ างแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์ สู่ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ
คิด เห็นต่ อแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์  สู่ ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
อาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส รุ ป เป็ นแนวทา งการพัฒนาบุ คล ากรและกา ร
ประชาสัมพันธ์  สู่ ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความตรง
ตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชา   

 
4.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน     
17 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ
เหมาะสมของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์ สู่ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
ข้อมูล หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์  สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความ
เหมาะสม 

 
4.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ
เป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์ สู่ ประชาคมอาเซี ยนของ โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการเก็บ
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ข้อมูลด้วยตนเองจากน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ ค่าที 
ของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์ สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความ
เป็นไปได้ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 
5.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม
กระบวนการบริหารจัดการ 4 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 
2) การจัดองค์การ 3) การช้ีน าหรือการสั่งการ 4) การ
ควบคุม รวม 2 ด้าน 41 รายการ ประกอบด้วย 1) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร จ านวน 19 รายการ เช่น ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรโดยน าข้อมูล
เกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการพัฒนา 
ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานหน้าที่ต่าง ๆ ใน
การด าเนินงาน การพัฒนาบุคลากร จัดท าเอกสารแนว
ทางการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคม
อาเซียน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความตรงตามเนื้อหา 
โครงสร้างและหลักวิชา มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 2)ด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ 
เ ช่ น  ก า ห น ด ส า ร ะ ส า คั ญ ขอ ง ข่ า ว ส า ร ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ก าหนดโครงสร้างของการประชาสัมพันธ์จัดท า
เอกสารแนวทางการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนระดับสถานศึกษา สรุป
และรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย มี
ความตรงตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชามีค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 

5.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผู้เ ช่ียวชาญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
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
ช้ีน าหรือการสั่งการ 4) การควบคุม รวม 2 ด้าน 41 
รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 19 รายการ มีความเหมาะสม 2) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ มีความเหมาะสม มี
ค่า มัธยฐาน อยู่ระหว่าง 3.93 - 5.00 
   
5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
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
ช้ีน าหรือการสั่งการ 4) การควบคุม รวม 2 ด้าน 41 
รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 19 รายการ มีความเป็นไปได้  2) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ มีความเป็นไปได้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
   
6. อภิปรายผล 
 จากการวิจัย สรุปได้ว่าการน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
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 
ขั้นตอน รวม 2 ด้าน 41 รายการ มีความตรงตามเนื้อหา 
โครงสร้างและหลักวิชา มีความเหมาะสม และมีความ
เปน็ไปได้ ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้   
 ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการ 4 ขั้นตอน คือการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร การจัดองค์การพัฒนาบุคลากร การช้ีน าหรือ
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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] ทีก่ล่าวว่า สถานศึกษาในประเทศไทยก าลังเผชิญกับ
ความท้าทาย กับการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม ความเข้าใจและ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีความสามารถ
จัดการกับความท้าทาย ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับ 
ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] และ
กรมส่ ง เ ส ริ มก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  [1] กล่ า วว่ า
กระบวนการในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่าย
ต่างๆ อย่างชัดเจน การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ
ครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ในเป้าหมาย นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานของสถานศึกษา การ
ประชุม อบรม สัมมนา การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร
ในการด าเนินงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
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
การก าหนดให้มีแผนการนิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผล
อย่ างเป็นระบบ มีการจั ดท าสรุปรายงานผลการ
ด า เนินงานและเผยแพร่ ในรูปแบบที่ หลากหลาย 
เช่นเดียวกับ อกาโด้ (Agado) [14] พบว่าการพัฒนา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพนั้นเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ
ตามล าดับขั้นตอนมีการให้ความสะดวกแก่ครูในการน า
ผลที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ระบบ
สนับสนุนเอื้ออ านวยการน ากลวิธีไปใช้ โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก ผู้ร่วมงานและผู้นิเทศ และให้ข้อคิดเห็นว่า
ควรมีการศึกษาถึงผลที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรและ
สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สมเกียรติ พ่วงรอด; 

และ อ้อมใจ วงษ์มณฑา [13] พบว่าแรงงานได้รับการ
พัฒนาที่มีอยู่ในภาวะปัจจุบันในภาคใต้ตอนล่าง ได้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และระดับการพัฒนา
ฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเขตการค้าเสรี
อาเซียนอยู่ระดับปานกลาง ค่อนข้างต่ า  
 ทั้งนี้ก็เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่
เพิ่ มคุณภาพให้ แก่ ผู้ ปฏิบั ติ งานทั้ ง ในด้ านความรู้ 
ความสามารถ ด้านทักษะ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงาน
ดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลประโยชน์ต่อตนเองและภายใน
สถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการ 4 ขั้นตอนคือ การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
การจัดองค์การประชาสัมพันธ์ การช้ีน าหรือการสั่งการ
ประชาสัมพันธ์ และการควบคุมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังนี้ 
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล [8] พบว่าทังหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปส่วนใหญ่ยังขาดการ
รับรู้ในเรื่องการรวมเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องอาศัย
การประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ 
สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ โชคสุชาติ [5] ที่ว่าเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของไทยไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน เรียกได้ว่าใครเตรียมความพร้อมกว่าได้
ประโยชน์เร็วกว่าจากการเป็นประชาคมอาเซียน ควรมี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด [7] ที่กล่าวว่า 
การส่งเสริมกิจกรรม ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาในอาเซียนซึ่งต้องร่วมมือกับหน่วยงานๆ 
เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและต่อเนื่องมากขึ้น 
จากนั้นให้น ามารายงานความคืบหน้ากันต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในครั้งต่อไป สอดคล้องกับส านักงาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น [1] ที่ว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาควรมี
การสรุ ปและรายงานผลการด า เนิ นงาน พร้ อม
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่
หลากหลายทั้ งภายนอกและภายในสถานศึกษา 
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สอดคล้องกับ ออนสัน (Olson) [15] พบว่าการ
ประชาสัมพันธ์ที่ มีประสิทธิภาพคือ การประชุม
ผู้ปกครอง การแจกคู่มือ และการจัดโครงการเยี่ยม
โรงเรียนโดยเชิญให้ผู้ปกครองเข้ามาชมกิจการของ
โรงเรียนในรอบปี  
 ทั้งนี้ก็เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างสถานศึกษา
กับบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาด าเนินการอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่องในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 
7.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควร
น าแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่
ประชาคมอาเซียน ไปเผยแพร่ โดยการจัดอบรม หรือ
จั ดท าคู่ มื อแนวทางการพัฒนาบุ คลากรและการ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน  
 
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถศึกษาและน าผลการวิจัย
นี้เผยแพร่และจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
อ า เ ซี ย น ขอ 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 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไป
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา
ของตนเอง 
 
7.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ค ว ร น า แ น วท า ง ก า ร พัฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน ไปเผยแพร่โดยการ
จัดอบรม หรือจัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ ท างานและ
ขนาดสถานศึกษาประชากร คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 1 ,642 คนและใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี ่ยงเบน
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) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตาม
ประสบการณ์ท างานและขนาดสถานศึกษา พบว่า 1) ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  โดยที่ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้าน
หลักความคุ้มค่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ข้าราชการครูที่ท างานอยู่ใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปตามกระแสโลกา
ภิวัตน์ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ส่งผล
กระทบต่อสังคมไทย จึงมีความจ าเป็นที่ระบบการจัด
การศึกษาจะต้องมีการปรับตั วเองเพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของคนใน
ประเทศให้แข่งขันได้ในสังคมโลก โดยยังคงด ารงรักษา
ความเป็นไทยซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้มีเจตนารมณ์ให้ทุกคนน าหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นแนวทางบริหารงานใน
ด้านต่างๆ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 มีผู้อ านวยการสถานศึกษา ตาม
มาตรา 27 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆมีหน้าที่บริหารและ
บังคับบัญชา ควบคุม ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
ปัจจัยในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
จ าเป็นต้องมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพ เพราะ
กลุ่มคนเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงาน ความส าเร็จ
ห ร ือ ค ว า ม ล ้ม เ ห ล ว ขององค์ กรสื บ เนื่ อ งมาจาก
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจส าคัญ ที่มุ่ง

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา โดยด าเนินการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความ
คล่องตัว มีอิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างานและขนาดสถานศึกษา 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 
 
3.1 ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
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3.2 ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 
4. ขอบเขตในการวิจัย 

 
4.1  ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่มีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ .ศ .2542และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2546 [1-2] 
 
4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครู
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 1,642 คน 
4.2.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา
จ านวน 322 คนสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการก าหนด
ขนาดตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1993: 
887) [3] 
 
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
4.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่

- ประสบการณ์ท างาน 
1) ต่ ากว่า 21 ปี  
2) 21 - 40 ปี  

- ขนาดสถานศึกษา 
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก 
2) สถานศึกษาขนาดกลาง 
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

4.3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6 
ประการ ประกอบด้วย 

1) หลักนิติธรรม(Rule  
2) หลักคณุธรรม 

3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักการมีส่วนร่วม 
5) หลักความรับผิดชอบ 
6) หลักความคุ้มค่า ( 

 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
เครื่องมือดังต่อไปนี ้
 
5.1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) ซึ่งสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 
ประสบการณ์ท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 
5.2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามแนวทางการ
ด าเนินงานที่ปรากฏอยู่ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีพ.ศ.2542 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 จ านวน 60 ข้อ
[1,2] 
 
5.3 การหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC : 
Index of Item Objective Congruence) เป็นรายข้อ
ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 
5.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามความ
เห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญ และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ น าไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คนโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- 
Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .97 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

1.ค่าร้อยละ (Percentage)  
2.ค่าเฉลี่ย (Mean)  
3.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา(-Coefficient)ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) [4] 

 
6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติุฐาน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน และขนาดสถานศึกษาโดยใช้
ค่าสถิติ t-test , F-test (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้ท าการเปรียบเทียบรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ ่(Scheffe’s) [5] 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี ้

 
7.1 ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวม อยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 
ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก 
( =4.26) รองลงมาด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก 
( =4.23) และด้านหลักความมีส่วนร่วมกับด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (=4.13) 
7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างานและขนาดสถานศึกษาพบว่า 
7.2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน พบว่า ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน 
และพบว่าด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ 

และด้านหลักความคุ้มค่า ส่วน ด้านหลักนิติธรรม ไม่
แตกต่างกัน 
7.2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตาม
หล ักธรรมาภ ิบาล ในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า ข้าราชการครู ที่อยู่ในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

 
8.  อภิปรายผล 
  
     จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อภิปรายจากผล
วิจัยได้ดังนี ้
 
8.1  ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู มีความคิดเห็น
เรื่องของการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่ามีความส าคัญมากทุก
ด้าน การบริหารงานบุคคลเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งมี
ความชัดเจน ตามระเบียบของกฎหมาย การก าหนด
ต าแหน่งและการวางแผนอัตราก าลังคนยึดหลักความ
ถูกต้องของวิชาชีพ  โดยมคีณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับ
เช่ือถือ และตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
และของส่วนรวม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ รวมถึง
กระบวนการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยของบุคลากรเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของ กคศ.และก าหนดต าแหน่ง แผน
อัตราก าลังคนค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด มาวงค์ [6] ได้
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็น ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา พุทธเสน [7]  ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยงยุทธ รักษาภิกษุ [8]  ได้ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลต่อคณะ
ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พบว่าส่วนใหญ่คิดว่ามีการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของขวัญใจ ป้อมพระเดช [9]  ได้ศึกษาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  พบว่า การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ใน
โรงเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประสม ขุมเพชร [10] ได้ศึกษาแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ให้ความส าคัญสูงสุดเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งมีความ
ชัดเจนตามระเบียบของกฎหมาย หลักเกณฑ์แนวทางการ
ปฏิบัติในการย้าย โอน ออกจากราชการ ชัดเจน ตามระเบียบ
ที่ กคศ. ก าหนด มีการยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ของ กคศ. ในกระบวนการสรรหาบุคคลตามต าแหน่งงาน 
รวมถึงมีการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการวางแผน
อัตราก าลังและเป็นไปตามข้อบังคับของ กคศ. ที่แสดงให้เห็น
ถึงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 
พบว่าสภาพการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ  หลักนิติธรรม  รองลงมาด้านหลักคุณธรรม 
อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มี
ความคิดเห็นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งและการวางแผน

อัตราก าลังคนยึดหลักความถูกต้องของวิชาชีพ การพิจารณา
การย้าย โอน ออกจากราชการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของ กคศ. และเป็นธรรม มีความชัดเจนในการด าเนินการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีระบบกระบวนการสรรหาบุคลากร
ตามต าแหน่งงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบัญญัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ค านึง ถึงความยุติธรรมและ เสมอ
ภาค  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บังชิด [12] ได้ท า
การวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม และด้านหลักการมีส่วนร่วมกับด้านหลักความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความคิดเห็นเรื่องของการ
บริหารงานบุคคล ด้านการจัดฝึกอบรมการรักษาวินัยให้
บุคลากรและบุคลากร มีความรับผิดชอบต่อวินัยในการ
ปฏิบัติงานน้อยมาก ดังนั้นควรมีการเสริมสร้างให้บุคคล
มองเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมและการรักษาวินัย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และสังคม เพื่อสร้าง
พื้นฐานที่ดีในการด ารงชีพต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 
พบว่า สภาพการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 หลักความรับผิดชอบ น้อยที่สุด 
 
8.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างานและขนาดสถานศึกษาพบว่า 
8.2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ข้าราชการครู  ที่มี
ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
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บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใน
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความเห็นใน
การบริหารงานบุคคลที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันจะ
มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป จะเห็นได้จากข้าราชการ
ครูที่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 21 ปี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ
บาลมากกว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ท างาน 21-
40 ปี อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์ท างานต่ า
กว่า 21 ปี จะมีแนวคิด ทัศนคติ แตกต่างกันไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์วุฒิภาวะ เป็นต้น เมื่อพิจารณาตาม
รายด้าน พบว่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส 
ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และ
ด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 ที่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 21 ปี มีระดับการ
บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่ า
ข้าราชการครูมีประสบการณ์ท างาน 21 -40 ปี  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย โนนทิง [11] ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 3 พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ยกเว้นด้านหลักนิติธรรม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถม ศึ ก ษ า ป ทุ ม ธ า นี  เ ข ต  1 ที่ มี
ประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นเหมือนกันใน
เรื่องของด้านหลักนิติธรรม ในการบริหารงานบุคคลไม่
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนงานบริหาร
บุคคลมีความชัดเจนและก ากับการใ ช้แผนอย่ าง
สม่ าเสมอ 
8.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา พบว่า  ข้ าราชการครู  ที่ อยู่ ใน
สถานศึกษาขนาดต่ างกัน มีความคิด เห็นต่ อการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ที่สังกัดสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันในเรื่องของการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแพค
เกตต์ (Padgett, 1991: 24)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการบังคับบัญชาของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
ภารกิจการบริหารบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าขนาด
โรงเรียนกับการบังคับบัญชาของผู้บริหารโรงเรียนด้าน
การเลือกสรร การมอบหมายงานและการประเมิน
บุคลากร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จาก
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียน
ต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารบุคลากรของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บังชิด [12] ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
พบว่า ท้ังโดยภาพรวม และรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขวัญใจ ป้อมพระเดช [9] ได้ศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
9.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
 
9.1 จากผลการวิจัยการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สรุปได้ดังนี้ท้ัง 6 ด้าน 

ด้านหลักนิติธรรม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของเกณฑ์ประเมินผลงานที่ชัดเจนบุคลากรได้รับ
ทราบผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น 
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในเรื่องความชัดเจนในเกณฑ์
ผลการประเมินในการช้ีแจงให้บุคลากรได้รับทราบผลการ
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ปฏิบัติงานทุกครั้งมีการด าเนินการตามหลักนิติธรรมอย่าง
ชัดเจน 

ด้านหลักคุณธรรม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของการเลื่อนขั้นตามความสามารถ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการพิจารณาในการเลื่อนข้ันตาม
ความสามารถให้เหมาะสมตามคุณวุฒิกับงานรวมถึงการ
พิจารณาในการเลื่อนขั้นด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

ด้านหลักความโปร่งใส ข้าราชการครูมีความคิดเห็น
ในเรื่องของกระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป็นไป
อย่างเปิดเผย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควร
พิจารณาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่าง
ทั่วถึงและมีกระบวนการในการด าเนินพิจารณาทุกขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของการจัดฝึกอบรมการรักษาวินัยให้บุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการช้ีแนะให้
ความส าคัญในเรื่องของการอบรมให้กับข้าราชการครูทราบ 
ได้ประโยชน์การมีส่วนร่วมในการอบรมและส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการได้รับการอบรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่แนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านหลักความรับผิดชอบ ข้าราชการครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความ
คิดเห็นในเรื่องของบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อวินัยในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการ
ให้ข้อคิด เสนอแนะในเรื่องของระเบียบ วินัย ความ
รับผิดชอบ ในหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพใน
การบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กร 

ด้านหลักความคุ้มค่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นใน
เรื่องของบุคลากรได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและส่งผลให้
การท างานมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น 
สถานศึกษาควรมีแนวทางในการจัดระบบ กระบวนการ 
บริหารจัดการ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
สงูสุดต่อองค์กร 
 
9.2 จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ท างานต่างกัน มีระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ท างานต่ ากว่า 21 ปี มีระดับการบริหารงานบุคคลตาม

หลัก ธรรมาภิบาลมากกว่าข้าราชการครูมีประสบการณ์
ท างาน 21-40 ปี ดังนั้นสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญ
ในเรื่องของการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
รวมถึงให้ความส าคัญต่อข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
แตกต่างกันไปให้ความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
 
9.3 จากผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่สังกัดขนาด
สถานศึกษาต่างกัน มีระดับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ดังนั้นสถานศึกษา ควร
ให้ความส าคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงการวางหลักในการ
บริหารงานทุกขนาดสถานศึกษาเป็นในแนวทางเดียวกัน 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูต่อไป 
 
10.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อปป 
 
10.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานใน
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
 
10.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงส ารวจถึงการบริหารงานบุคคล 
ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรหน่วยงานและ/หรือ
ภูมิภาคต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้รับข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกบัหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
 
10.3 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคล โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล ที่ก่อให้ เกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นครูสายผู้ปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา จ านวน 308 คน ในปีการศึกษา 2556 โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
109 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 102 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเชื่อมั่น 0.71 สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA : F-test) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe/ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.81) 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานวิชาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่าง  
ค าส าคัญ : 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. บทน า 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ทัน

กับกระแสโลกาภิวัตน์ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้โลกไร้
พรมแดน การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน
ให้สามารถพัฒนาประเทศพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาก็ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานในการ
ประสานงานประสานความคิด การสร้างขวัญก าลังใจ การ
สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานหรือครูผู้ร่วมงานให้มีความ
ร่วมมือร่วมใจมีความพึงพอใจและมีความรักใคร่สามัคคีกัน
ในหมู่คณะในการปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อไปสู่จุดหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหากองค์การหรือหน่วยงานใดที่สามารถหา
ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานใน
องค์การให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ ก็เป็นท่ีแน่ใจได้ว่าการ
บริหารในองค์การหรือหน่วยงานจะต้องเจริญก้าวหน้า 
สามารถบรรลุ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] 
พฤติกรรมของผู้สถานศึกษามีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
คุณภาพของสถานศึกษาที่จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้นได้เป็น
อย่างดีเนื่องจากพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่
เหมาะสมและพึงประสงค์จะไปกระตุ้น ชักน า โน้มน้าวให้
บุคลากรในสถานศึกษา เกิดความพึงพอใจร่วมมือ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานที่
วางไว้ หากผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
หรือไม่พึงประสงค์อาจส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานหย่อน
ประสิ ทธิภาพ และได้ ประสิทธิ ผลน้อย ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาในปัจจุบัน ยังมีจ านวนมากที่มีพฤติกรรมที่
ต่างกันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2   

 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 

 
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 แตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษา 
 
4. ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้  มุ่ งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 [2] (มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ.2548) 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
3 ขนาด 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกเป็น 5 ด้าน 
    
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
    
5.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ครูสายผู้ปฏิบัติการ
สอนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1,059 คน ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Mogan ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 308 คน [3] (บุญชม ศรีสะอาด, 2543:39-40) 
โดยมีขั้นตอนการสุ่มแบบแบ่ง ช้ันได้กลุ่มตัวอย่าง 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 109 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 
102 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 97 คน 
 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 1 ฉบับแบ่ง ออกเป็น 2 ตอน 



64                                                                                             วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557          
 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบ ขนาดของสถานศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 
2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธี ของลิเคอร์ (Likert) คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 5 ด้าน ซึ้งมีข้อค าถาม
ทั้งหมด 33 ข้อ 
 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 
 
6.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ร้อยละ (Percentage)  ค่ า เฉลี่ ย (  )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 
6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 วิเคราะห์สถิติเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 
7.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( =4.81) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านบุคลิกภาพการวางตัวเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( =4.87) ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน 
( =4.80) สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ ( =4.78) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการของบุคลากร ( =4.77) รองลงมา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอยู่เสมอ 
ปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(  =4.75) และประพฤติปฏิบัต ิตนเป็นผู ้ม ีว ิน ัยใน
ตนเอง ( = 4.48) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ปฏิบัติท าหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ ( =4.89) 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพ (  =4.86) 
สร้างสรรค์เทคนิค ทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชา ชีพ (  =4.85) รองลงมามีค่ าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา (  =4.83) 
ประชาสัมพันธ์องค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ และ
ต่อ เนื่ อ ง  (  =4.81) และประพฤติปฏิบั ติ ตน เป็น
แบบอย่างท่ีดี ( =4.80) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ( =4.93) 
รับฟังความคิดเห็น เพื่อน ามาปรับปรุงงานอยู่เสมอ 
(  =4.90) เปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตนเอง( =4.86) ส่งเสริมให้
ก าลังใจผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ( =4.83) เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือนักเรียนและผู้รับบริการ (  =4.79) และ
ปฏิบัติงานหน้าที่ โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและ
ประโยชน์ส่วนรวม ( =4.73) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
     ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม ( =4.97) สร้างความภาคภูมิใจต่อบุคลากร 
(  =4.90) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระ เบี ยบข้อบั งคั บ (  =4 .89 )  มี ส่ วนร่ วม ในการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคลากร ( =4.88) ยกย่องชมเชย
ให้ก าลังใจ อย่างกัลยาณมิตร (  =4.83) และรักษา
ผลประโยชน์และสิทธิของบุคลากร ( =4.75) มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 

ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์พัฒนาชุมชน 
(  =4 .90) ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ( =4.89) ยึดมั ่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ( =4.86) มี
ส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ พัฒนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ( =4.82) ปฏิบัติตนเป็นผู้รักษาผลประโยชน์
ของส ่วนรวม  (  =4.78) และปฏ ิบ ัต ิตนเป ็นผู ้น า
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม ( =4.77) มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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7.2  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ าแนกตาม
ขนาดของสถาน ศึกษาภาพรวมไม่แตกต่าง 
 
8. การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 
8.1 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อที่มีผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อในการ
ร่วมปฏิบัติงานและมองภาพรวมพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศ ึกษาของตนเองต่อมาตรฐานว ิชาช ีพ ด ้าน 
จรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมอยู่ใน
ระด ับมากที ่ส ุด  แสดงว ่าพฤต ิกรรมของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ท าให้ผู้ร่วมงานยึด
เป็นอย่างแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่
ไว ้วางใจในการปฏ ิบ ัต ิงานของผู ้ร ่วมงานเก ิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ  
ซึ่งเป็นค่านิยม ของวัฒนธรรมในสังคมไทยที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องท าให้ผู ้ร่วมงานยึดเป็นแบบอย่างที ่ดี
และเกิดความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงาน 
ส่งผลท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความเคารพนับถือในการร่วม
ปฏิบัติงานท าให้พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องเกณฑ์
มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา พ .ศ .2540 
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพคือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ริเริ่ม 
ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้
เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานขององค์กร เพื่อให้
สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารที่มีต่อ

การพัฒนาองค์การ ท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อ
การบร ิหารงาน ตลอดจนการน าองค์กรให้เป ็นที่
ยอมรับของส ังคมโดยส่วนรวม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วินัย ทิมย้ายงาม [4] ผลการวิจัยพบว่า 
การว ิจ ัยนี ้มุ ่งศ ึกษาพฤต ิกรรมผู ้น าของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ขวัญใจ เกตุอุดม [5] ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนและ
ศ ึกษาความส ัมพ ันธ ์ระหว ่า งพฤต ิกรรมผู ้น าของ
ผู ้บร ิหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเร ียน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมี
บทบาทอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมของผู ้บร ิหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
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 ุดคือจรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร ่วมประกอบวิชาชีพ 
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ต ่อ ส ัง ค ม  แ ล ะ ล า ด ับ ส ุด ท ้า ย ค ือ  
จรรยาบรรณต่อตนเอง เนื ่องจากผู ้บร ิหารอาจให้
ความส าคัญของพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละด้านแตกต่างกัน เมื่อพบ
ปัญหาดังกล ่าวเก ิดขึ ้นคงเป็นหน้าที ่อ ันส าค ัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดต้องรีบหาวิธีการและด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายและศึกษาแนวทางไปสู่ความส าเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาตามที่ตั้งไว้   

เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู ้มีวินัยในตนเองมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าข้อ
อื่นๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีโอกาส
ท างานร่วมงานกับผู้ร่วมงานน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
ผู้บริหารมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากส่วนครูก็มี
หน้าที่ทีต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว การไม่ได้ร่วมงานกัน
อาจสร ้างท ัศนคต ิที ่แตกต ่างกันได ้ สอดคล ้องก ับ
แนวคิดของ ณรงค์ ศรีเฮงไพบูลย์ [6] การด าเนินการ
เรื ่องหล ักส ูตร  การประก ันค ุณภาพภายใน การ
เตรียมการรับการประเมินภายนอก และการรายงาน
อื่นๆ ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนให้ปฏิบัติ ท าให้ผู้บริหารมี
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เวลาพบปะกับครูในโรงเรียนน้อยลง การติดต่อสื่อสาร 
ค าสั ่งต ่า งๆ ด ้วยวาจา เป ็นครั ้งคราวอาจสื ่อสาร
คลาดเคลื่อน สื่อสารความหมายผิดพลาด มีส่วนท าให้
พฤติกรรมข้อประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่ ากว่าข้ออื่นๆ     
 
8 .2  ผลการเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ าแนกตาม
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
สายผู้ปฏิบัติการสอน  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบปรากฏว่าพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ตามความ
คิดเห็นของครูผู ้ปฏิบัติการสอน จ าแนกตามขนาด
สถานศ ึกษาไม ่แตกต ่างก ัน ทั ้งนี ้อาจเป ็น เพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผู้น า
ก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ไ ม ่แ ต ก ต ่า ง ก ัน ก ับ ผู ้บ ร ิห า ร
สถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้น 
ที่ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้ร่วมงานเกิด
ความเช่ือในการร่วมปฏิบัติงานและมองภาพรวมใน
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาของตนเองต่อพฤติกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับนโยบายที่
เกี่ยวกับการศึกษา แผนงานของกรม กระทรวงเจ้าสังกัด 
และเป็นผู้น าที่มีทักษะความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เสกสรร รัตนจริยากุล[7] ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู ได้ก าหนดความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไว้
ว่ามีความรู้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการ  มีความรู ้ความเข้าใจใน
หลักส ูตรและพัฒนาคุณภาพการเร ียนการสอน มี 
ความรู้ในงานบริหารการศึกษารู้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ แบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ สามารถควบคุมแนะน า ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้องมีความสามารถใน

การวิเคราะห์แผนและโครงการ  มีความรู ้ในเรื ่อง
กระบวนการกลุ ่มและการติดต่อสื ่อความหมายมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการมีความสามารถในการ
ปกครองบังคับบัญชา สามารถเสริมสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที ่ของสถานศึกษา 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แผนงานของกรม
กระทรวงเจ้าสังกัดมีความสามารถในการตัดสินใจและ
สามารถขจัดความขัดแย้งได้ดีมากเป็นพิเศษ มีความรู้
ความเข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
รัฐบาล ปัญหาการเมืองของประเทศ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการบริหารการศึกษา  หรือ 
ภารดี อนันต์นาวี [8] ได้กล่าวไว้ว่า อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามี
ความสามารถใน การแก้ปัญหา ต่างๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่
ได้โดยอาศัยอ านาจหน้าที่หรือการกระท าของผู้น าใน
การชักจูงหรือชี้น าบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ท าให้ผู้ร่วมงานในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุ
นี ้จ ะ เ ห ็น ว ่า ป ัจ จ ัย เ บื ้อ ง ต ้น อ าจ ท า ใ ห ้ผู ้บ ร ิห า ร
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื ่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
แตกต่างกันจากด้านอื่นๆผลการทดสอบ เป็นรายคู่
พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน 
ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะ ผู ้บร ิหารสถานศึกษาเป็นผู ้มี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษา การแสวงหาจากแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่น 
งบประมาณ เงินรายได้ เงินบริจาค ทรัพยากรจาก
ชุมชน ซึ่งขนาดของโรงเรียนอาจมีผลต่อความแตกต่าง
ก ัน  ทั ้ง จ า น วน ค ร ู ค ว าม พร ้อ ม ของผู ้ป กค ร อ ง 
ทร ัพยากรต ่าง ๆโรงเร ียนขนาดใหญ่ม ีโอกาสหา
ทรัพยากรได้มากกว่าโรงเร ียนขนาดกลาง ขณะที่
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โรงเรียนขนาดเล็กมีการใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่าจึงอาจ
ท าให้มีทรัพยากรที่มีอยู่เพียงพอต่อความต้องการใน
การใช้งาน สอดคล้องกับพีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์ [9] 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการจัดสรรทรัพยากร โดย
จัดเรียงตามล าดับความส าคัญ หรือความพร้อมของ
โครงการที่จะท า หลักการส าคัญอยู่ที่การใช้ทรัพยากร 
โดยมีการวางแผนการใช้ ควบคุมการใช้อย่างประหยัด
และมีประส ิทธ ิภาพปัญหาและอุปสรรคเรื ่องการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา อาจมีผลเกี ่ยวกับ
ขนาดของสถานศึกษาเนื ่องจากสถานศึกษาขนาด
ต่างกันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการหาทรัพยากร
ทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่
แตกต่างกัน 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ที่ต้ังไว้ 

จากการวิจัยพบว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรค านึงถึง 
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 
9.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป      
 
9.2.1  ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 
9.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 

บทความงานวิจัยนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง
จาก ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาช้ีแนะ
แนวทาง และตรวจแก้ไข ข้อบกพร้องต่างๆ ของการวิจัย

มาโดยตลอดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การ
อบรม และความรู้ในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประกอบด้วย  ดร.ดวงกมล เปียทอง 
อาจารยใ์จสาย อุนนะนันท ์และอาจารย์นันทินิจ เที่ยงพูนโภค 
ที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้เป็นก าลังใจ
ให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจาก
งานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ และขอน้อมบูชาท่านบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทความรู้ด้วยความรักและเมตตา 
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การศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล  
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

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 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 การ
วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล กลุ่ม
ตัวอย่างคือ โรงเรียนดีศรีต าบล โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินของผู้เช่ียวชาญ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนดีศรี
ต าบล กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนดีศรีต าบล โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงตามล าดับคือ ด้านบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการเรียนรู้  ปัญหาการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบลในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงตามล าดับคือ ด้านการเรียนรู้ 
รองลงมาคือด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการ และแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานโรงเรียนดีศรีต าบล  ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ควรมีการวางแผน ก าหนดนโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน และมีการก ากับติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
จริงจัง ตามขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี  ประกอบกับ
การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ควรหา
งบประมาณจากท้ังภายในและภายนอก เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ควรเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และชุมชนสามารถเข้ามาบริหาร
โรงเรียนได้ตามบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีจากชุมชน 
ค าส าคัญ : การด าเนินงาน, โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล, โรงเรียนประถมศึกษา, ปัญหาการด าเนินงาน 
 

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. บทน า 

โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล เป็นโครงการที่ยึด
หลักการพัฒนาคุณภาพโดยก าหนดพื้นที่เป็นฐาน (Area – 
based development)โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียน
ระดับต าบลในท้องถิ่นชนบท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงพิจารณาการด าเนินโครงการต่างๆ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในความรับผิดชอบให้
เ ช่ื 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
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนดีศรี
ต าบล 7,000 โรง โดยได้ปรับกิจกรรมด าเนินโครงการต่าง 
ๆ มุ่งตรงไปสู่การพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายที่ก าหนดให้เป็น
โรงเรียนดีระดับต าบล เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพ รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
จากโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในต าบลได้มาเรียน 
น าไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้นักเรียนในท้องถิ่นชนบทได้เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย [1] 

เป้าหมายของโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลนี้ ยังให้
ความส าคัญต่อการบริหารงานโรงเรยีน ดังปรากฏในแนว
ทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดีศรีต าบล โดย
ก าหนดให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดการ
ด าเนินงานตามบทบาทของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว ช้ี วั ด  ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น  4  ด้ าน 
ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการ

เรียนรู้ 3. ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และ 4. ด้าน
การมีส่วนร่วม [1]  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 เป็น
หน่วยงานที่ ขึ้นตรงต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินงานจัดการศึกษาเพื่อ
สนองต่อโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล ดังปรากฏใน
ทิศทางและแนวทางจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในกลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาว่า ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการส่งเสริมโรงเรียนดีศรีต าบลสู่โรงเรียน
คุณภาพ และมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนดี
ศรีต าบล [2] และในจุดเน้นในการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน โดยก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่ชนบท ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ก าหนดในกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [3] 

ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผลการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนางาน
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บริหารงานของโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 

 
3. ขอบเขตในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 
2 ข้ันตอน คือ 

3.1.1 ขั้นศึกษาสภาพ  และปัญหาการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัด
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 งนี้  คื อ โรงเรี ยน โดยผู้ ให้ ข้ อมู ลคื อ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการวิจัยจ านวน
ทั้งสิ้น 151 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนดีศรีต าบล 
โดยผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 110 คน
และค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ [4] 
และใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
3.1.2 ขั้นศึกษาแนวทางพัฒนา การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผู้ให้ข้อมูลคือ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
โรงเรียนดีศรีต าบล ซึ่งจะได้ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยจ านวน
ทั้งสิ้น 16 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่จะตอบแบบ
สัมภาษณ์ อ าเภอละ 1 โรงเรียน  
 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
3.2.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  สภาพ และปัญหาการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 

3.2.2 ตัวแปรตาม  คือ  แนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
 
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานโรงเรียนดีศรีต าบล อีกทั้งผู้วิจัยยังอาศัยแนว
ทางการด าเนินงาน ตามโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ตามบทบาทของโรงเรี ยน ซึ่ งมีประเด็นที่มีความ
สอดคล้องกัน ผู้ วิจัยจึงได้สั งเคราะห์แนวทางการ
บริหารงานโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
โดยสรุปออกมาได้ทั้งสิ้น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้าน
การบริหารจัดการ, 2. ด้านการเรียนรู้, 3. ด้าน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และ 4. ด้านการมีส่วนร่วม 
[1] แล้วจึงมาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    

สภาพและปัญหาการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 

 

- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการเรียนรู้ 
- ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการมีส่วนร่วม  

แนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล 

 

- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการเรียนรู้ 
- ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการมีส่วนร่วม  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วจิัยได้

ด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ข้ัน ประกอบด้วย 
 
4.1 ศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ โรงเรียน โดยผู้ให้
ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการ
วิจัยจ านวนทั้งสิ้น 151 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
ดีศรีต าบล โดยผู้ ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 110 โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
สภาพ และปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 
ประกอบด้วยข้อค าถามการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ 1.ด้าน
การบริหารจัดการ มีจ านวนข้อค าถาม 11 ข้อ 2.ด้านการ
เรียนรู้ มีจ านวนข้อค าถาม 23 ข้อ 3.ด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวนข้อค าถาม 15 ข้อ และ 4.ด้านการมี
ส่วนร่วม มีจ านวนข้อค าถาม 11 ข้อซึ่งจะได้แบบสอบถาม
ทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบ
ตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่า
น้ าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับ 
 
4.2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 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 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการวิจัยจ านวน
ทั้งสิ้น 16 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนท่ีจะตอบแบบ
สัมภาษณ์ อ าเภอละ 1 โรงเรียน โรงเรียนที่ เลือกเป็น
โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 
2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีต าบล  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ  
2. ด้านการเรียนรู้  3. ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
และ 4. ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง การก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นประเด็น 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
5.1 สภาพการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยมี
การปฏิบัติในระดับมากที่สุดในด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การมีส่วนร่วม และด้านการเรียนรู้ 
 
5.2 ปัญหาการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน โดยมี
ปัญหามากที่สุดในด้านการเรียนรู้  รองลงมาคือด้าน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
การบริหารจัดการ 
 
5.3 แนวทางพัฒนา การด าเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2 นั้นแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 
5.3.1 ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการวางแผน ก าหนด
นโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน และมีการ
ก ากับติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องสรุป ประเมินผล 
รายงานการด าเนินงานอย่างจริ งจั ง ตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด   
5.3.2 ด้านการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน 
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5.3.3 ด้ านบรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อม  ควรหา
งบประมาณจากทั้งภายในและภายนอก เช่น ภาครัฐ
เอกชน และชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
5.3.4 ด้านการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้คณะครู 
นักเรียน และชุมชนสามารถเข้ามาบริหารโรงเรียนได้
ตามบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง เพื่อให้เกิดความรักใน
โรงเรียน 
 
6. การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 มี
ประเด็นน ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 
 
6.1 สภาพการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการ
เรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
นั้นมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบลตามบทบาทของโรงเรียน ให้โรงเรียน
มีการด าเนินงานในเรื่องของการปรับปรุงบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมไว้ในแผนการด าเนินงานในระยะแรกๆ ซึ่ง
โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าโครงการนั้นจ าเป็นจะต้องมี
การด าเนินงานในการปรับปรุ งด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของทางโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัตนา  สิทธิราช [5], ไมตรี โหมดเครือ [6] 
และ กฤษฎา สารการ [7]  
 
6.2 ปัญหาการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากลงมาคือ ด้านการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมมี ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
นั้นมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบลตามบทบาทของโรงเรียน ให้โรงเรียน
มีการด าเนินงานในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพของ
นักเรียน แต่โรงเรียนยังขาดศักยภาพในการจัดหาแหล่ง
ในการจัดจ าหน่ายสินค้า ขาดตลาดที่มีความสามารถใน
การรองรับสินค้าที่โรงเรียนผลิตได้ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนกร  อินทขันตี [8], กฤษฎา สารการ [7] 
และสินี สิวาธรณิศร [9] 
 
6.3 แนวทางพัฒนา การด าเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2 สรุปออกมาเป็น 4 ด้านประกอบด้วย 
6.3.1 ด้านการบริหารจัดการ นั้น โรงเรียนควรมีการ
วางแผน ก าหนดนโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบให้ 
ชัดเจน และมีการก ากับติดตามให้ค าแนะน าอย่าง
ต่อเนื่องสรุป ประเมินผล รายงานการด าเนินงานอย่าง
จริงจัง ตามขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ หัวใจของการบริหารจัดการโรงเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องมีการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หรือแผนระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจ าเป็นที่
จะต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆของ
ทางโรงเรียนให้มีความชัดเจน และต้องมีการประเมิน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งจะสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของรุ่งทิวา เกษดี [10] 
6.3.2 ด้านการเรียนรู้ โรงเรียนดีศรีต าบลนั ้น ควร
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื ่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบกับ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้อง
น าสื ่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียน เพื่อที่จะสามารถอธิบายเนื้อหารของบทเรียนให้
มีความเข้าใจมากยิ ่งขึ ้น ประกอบกับ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ครู
จึงสามารถที่จะเลือกใช้สื่อการสอนที่มีความน่าสนใจ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงจะต้อง 
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ส่งเสริมให้ครูผลิตสื ่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบกับ
การจ ัดการ เร ียนรู ้ของน ัก เ ร ียน ซึ ่งสอดคล ้องก ับ
ผลงานวิจัยของวิชัย  จันทพรม [11] 
6.3.3 ด้ านบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม  ควรหา
งบประมาณ จากทั้งภายในและภายนอก เช่น ภาครัฐ
เอกชน และชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู้  ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะ การด า เนินงานด้ าน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม จะไม่ส าเร็จได้ถ้าหากขาด
งบประมาณในการด าเนินงานด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม เพราะการบริหารจัดการด้านบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้และต้องใช้งบประมาณในจ านวนมาก ฉะนั้นทาง
โรงเรียนจึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณของทาง
โรงเรียนเอง และงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
ภายนอก เพื่อ ให้ เพียงพอกับการด า เนินงานด้าน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของภูวนัย สุวรรณธารา [12] 
6.3.4 ด้านการมีส่วนร่วม ส าหรับแนวทางการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนดีศรีต าบลนั้น โรงเรียน
ควรเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และชุมชนสามารถ
เข้ามาบริหารโรงเรียนได้ตามบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความรักในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ การส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาและ ชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนสนับสนุน 
ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ทางโรงเรียน
จะต้องสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเกิดความรักใน
โรงเรียนของตัวเองก่อน โดยอาจเริ่มจากการเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียนตามกรอบหน้าท่ี เพื่อให้เกิดความรัก และความ
เป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศักดิ์ผจญ เริงใจ [13] 
 
7.เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารกิจการ
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 มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : 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. บทน า 
รัฐบาล ภายใต้ระบบโครงสร้างของกระทรวง ทบวง 

กรม ต่าง ๆ มีแนวโน้มเข้าสู่ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
เกิดขึ้นจากระเบียบ ข้อกําหนดทางราชการ สมรรถภาพ
ของผู้นําประเทศ ความจํากัดเกี่ยวกับการจัดสรร จัดหา
และจัดการทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน หรือการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคมที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันทั่วโลก ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิต การเคลื่อนย้าย
ข้อมูล ข่าวสาร เงินทุน สินค้า และคน ทําให้เกิดผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว จึงเป็นแรงกดดันท่ีภาครัฐ จะต้อง
ทบทวนบทบาทหน้าที่ และปรับปรุงการให้บริการใหม่ 
อีกทั้งปัญหาของท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการของประชาชนที่ต้องพิจารณาแก้ไขดําเนินการ
ตลอดเวลา ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลต้องปฏิบัติตาม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร ที่
มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 
3.1 ประชากร 

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

พนักงานส่วนตําบล จํานวน 27 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 
8 คน และพนักงานจ้าง จํานวน 66 คน 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
บุคลากร ที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 42 ข้อ โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ด้าน แบบสอบถามจัดทําแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท 
(Likert’s Scale) โดยนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน
เฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของค่าพิสัย (Range) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) 
 
4. ผลการวิจัย 
  
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง  46-60 ปี  มีระดับการศึกษาอยู่ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และเป็นพนักงานจ้าง 
 
4.2 ข้อมูลด้านระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม 
 



78                                                                                             วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557          
 

 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ระดับความคิดเห็น 
    แปล

ความ 
1. ด้านการบริหาร  
   ราชการเพื่อให้เกิด 
   ประโยชน์สุขของ 
   ประชาชน 

3.44 0.664 มาก 

2. ด้านการบริหาร  
   ราชการเพื่อให้ 
   เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ  
   ภารกิจของรัฐ 

3.84 0.564 มาก 

3. ด้านการบริหาร 
   ราชการอย่างมี 
   ประสิทธิภาพและ 
   เกิดความคุ้มค่า   
  ในเชิงภารกิจของรัฐ 

3.71 0.595 มาก 

4. ด้านการลด  
   ขั้นตอนการ 
   ปฏิบัติงาน 

3.17 0.786 ปาน
กลาง 

5. ด้านการปรับปรุง 
   ภารกิจของส่วน 
   ราชการให้ทันต่อ 
   เหตุการณ ์

3.69 0.614 มาก 

6. ด้านการอํานวย 
   ความสะดวกและ  
   การสนองความ 
   ต้องการของ 
   ประชาชน 

3.65 0.612 มาก 

7. ด้านการประเมิน 
    ผลการปฏิบตั ิ
    ราชการ 

3.19 0.779 ปาน
กลาง 

รวม 3.53 0.563 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความ
คิดเห็นเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ด้านการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ด้านการ
อํานวยความสะดวกและการสนองความต้องการของ
ประชาชน ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชย
สุขของประชาชน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ส่วนด้านที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
4.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
บุคลากร ที่มีต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 

บุคลากรที่มีอายุ  ระดับการศึกษาและตําแหน่ง
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
 
5. การอภิปรายผล 

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
และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อบริการสาธารณะ
ของ อบต. แล้วนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนไปใช้ประกอบในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบแผนงาน 
หรือโครงการต่างๆ ของ อบต. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิพวรรณ์ ทันรังกา [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงาน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตํ าบลท่ าหลวง อํ า เภอพิมาย จั งหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน พบว่า ในการบริหารราชการได้นําความ



ARU Research Journal, Vol.1, No.1, October 2014                                                                                            79 
 

คิดเห็นของประชาชนไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการและร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน
ต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎาภรณ์ ยาหอม 
[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การนําหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วน
ตําบลที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 2 ปี จังหวัด
ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า การนําหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้น สามารถทําให้การบริหารงานง่ายขึ้น การ
ทํางานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสะดวก 
รวดเร็วแก่ประชาชน มีความโปร่งใส เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ส่วนหลักการบริหารที ่ทุกหน่วยงานให้
ความสําคัญ คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาท้องถิ่น การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการ
บร ิหารงานของท ้องถิ ่น  และการม ีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการเข้ามาร่วมตรวจสอบการบริหารงาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเอง รวมทั้ง
การทํางานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้
การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย  
 
5.2 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากร
อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า อบต. มี
การจ ัดทําแผนพ ัฒนาสามป ี เป ็นไปตามขั ้นตอน 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการนําโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีมาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ โดยระบุรายละเอียดของขั ้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการ 
มีคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและมีการจัดโครงการซึ่งได้
บ ูรณาการการปฏ ิบ ัต ิงานร ่วมก ับ อปท .อื ่น  หร ือ
หน่วยงานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ์ 
ทันรังกา [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ พบว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดทําแผน มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถให้แก่บุคลากร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจษฎาภรณ์ ยาหอม [1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา : 
องค์การบริหารส่วนตําบลที ่ได ้ร ับรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดี 2 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า 
การนําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น สามารถทําให้
การบริหารงานง่ายขึ้น การทํางานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เกิดความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน มี
ความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ ส่วนหลักการ
บร ิหารที ่ท ุกหน ่วยงานให ้ความสําค ัญ ค ือ การย ึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น การสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามาร่วม
ตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเอง รวมทั้งการทํางานเชิงบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย
การบริหารจัดการที ่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัย 
สมพงษ์ ประดับวงษ์  [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีมาใช้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยายจิ๋วอําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารราชการ
เพื ่อให ้เก ิดผลสัมฤทธิ ์ โดยให้ส ่วนราชการกําหนด
แผนการทํางานที่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้วัดผลลัพธ์ของ
งานได้  
 
5.3 ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ พบว่า ระดับ
ความค ิด เห ็นของบ ุคลากรอยู ่ในระด ับมาก  โดย
บุคลากรมีความเห็นว่า  การจัดซื้อหรือจัดจ้างของ 
อบต . ถ ูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังค ับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ภารกิจหรือโครงการที่ อบต . 
ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  โดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ  มีการ
ประชาสัมพันธ์แผนการดําเนินงาน และโครงการให้
ข้าราชการและประชาชนทราบ มีการจัดซื ้อจัดจ้าง
ดําเนินการโดยเปิดเผย และคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
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ต่อรัฐและประชาชน ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทิพวรรณ์ ทันรังกา [2] ได้ศ ึกษาวิจ ัยเรื ่องการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ด้านการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
พบว่า มีการจัดทํามาตรการลดค่าใช้จ่าย และระบบ
การจัดการพัสดุที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ผ่านสื่อต่างๆ โดยจะมี
การติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกัญญา เสริมรัมย์  

[4] ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การวิเคราะห์แนวโน้มการ
ดํ า เน ิน งานขององค ์ก า รบร ิห ารส ่วนตํ าบลตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองขามและตําบลคลองเมืองผล
การศึกษาพบว่า การดําเนินงานของบริหารส่วนตําบล
มีการใช้ทร ัพยากรอย่างประหยัดม ีประส ิทธ ิภาพ  

สอดคล้องกับงานวิจัย สุทธิรัตน์  จรรย์โกมล [6] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
นาเลา อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษา
พบว่า มีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด 
 
5.4 ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง โดย
บุคลากรมีความเห็นว่า อบต. มีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มี
การประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ มีการมอบอํานาจให้
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการมีการจัดทํา
เอกสาร/แบบฟอร์ม/คําร้องต่างๆ ที่มีความชัดเจน มี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน และอบต . มีการจัดตั ้งหรือสนับสนุน
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานอื ่น ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพวรรณ์  ทันรังกา [2] ได้ศึกษาวิจัย
เรื ่อง การบร ิหารงานตามหลักการบร ิหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 

ด ้านการลดขั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิง าน ย ุบ  ยกเล ิก 
ปร ับปร ุงภารกิจของร ัฐ พบว่า ม ีการติดประกาศ 
ประชาสัมพันธ์แผนผังกระบวนการลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
5.5 ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่
ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า อบต. มีการ
ปรับปรุง กระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชน มีการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก
ข ้อบ ัญญ ัต ิต ่างๆ  เพื ่อ ให ้สอดคล ้อง เหมาะสมก ับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการดําเนินการ
ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากําลังได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ อบต . มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคม มีการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย และมีการ
วิเคราะห์ความจําเป็นของภารกิจ โดยคํานึงถึงนโยบาย 
งบประมาณ และความคุ้มค่าของภารกิจโดยบุคลากรมี
ความเห็นว่า อบต. มีการปรับปรุง กระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีการจัดทํา แก้ไข 
ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการ
ดําเนินการปรับปรุงอํานาจหน้าที ่ โครงสร้าง และ
อัตรากําลังได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ 
อบต. มีการปรับปรุงภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม มีการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย และ
มีการวิเคราะห์ความจําเป็นของภารกิจ โดยคํานึงถึง
นโยบาย งบประมาณ และความคุ้มค่าของภารกิจ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย วัชรีย์ ศรีวิชัย [3] ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบล 
ในอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า 
กา รบร ิห าร ง านของ เทศบาลฯ  ไ ด ้ปร ับ เปลี ่ย น
กระบวนการทํางานของเทศบาลตําบล โดยมุ่งเน้นการ
ทํางานที่ลดขนาดขององค์กร กระจายอํานาจให้มาก
ขึ้น 
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5.6 ด้านการอํานวยความสะดวกและการสนองความ
ต้องการของประชาชน พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรมีความเห็นว่า 
อบต. จัดที่นั่ง น้ําดื่ม ให้ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ 
มีบริการสายด่วนให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม 
และร้องเรียนได้มีการให้บริการในเวลาพักเที่ยงและ
วันหยุดราชการ มีการจัดทําแผนผังขั้นตอน ระยะเวลา
การปฏ ิบ ัต ิงานและผู ้ร ับผ ิดชอบในการให ้บร ิการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อบต. ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนในทันที และมีการ
เปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพวรรณ์ ทันรังกา[2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ด ้านการ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน พบว่า การบริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล แต่ละขั้นตอน มีความสะดวกไม่ยุ่งยาก 
 
5.7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ พบว่า 
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยบุคลากรมีความเห็นว่า อบต. มีการประเมินผล
ประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงานของเจ ้าหน ้าที ่ม ีการ
วิเคราะห์สรุปผล การประเมินผล รายงานให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบ มีการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะที่ อบต. จัด
ดําเนินการ  โดยนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล ซึ่ง
เป็นความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการ
และความคุ ้มค่าของภารกิจซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิพวรรณ์ ทันรังกา [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค ์การบร ิหารส ่วนตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ด ้านการ
ประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการ พบว่า การแต่งตั ้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้จัดให้มี
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ  

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร
ที ่ม ีต ่อการบร ิหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีขององค์การ

บริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อภิปรายได้ดังนี้ 

1) บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่
แตกต่างกัน โดยปกติข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อมีการให้บริการแก่
ประชาชนและมีการติดต่อกับประชาชน แล้วประชาชน
รู้สึกพึงพอใจในบริการและการติดต่อนั้น เพศจึงไม่มีผล
ต่อระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนตําบล 

2) บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 
46 - 60 ปี และ61 ปีขึ้นไป มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มากว่า
บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เป็นเพราะว่า
บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 - 
60 ปี และ61 ปีขึ้นไป อยู่ในวัยแรงงานและมีวุฒิภาวะ
สูง ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสนใจและใส่ใจงานการบริการ
ประชาชน การบริหารที ่ม ีผลกระทบต่อตนเองและ
ท้องถิ่น 

3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาก
ว ่าบ ุคลากรม ีระด ับการศ ึกษาประถมศ ึกษา  เป ็น
เพราะว่าได้รับการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังจิตสํานึกจาก
ครู อาจารย์ และได้ศึกษาเพิ ่มเติมจากหนังสือต่างๆ 
มากมาย ทําให้มีความรู้ จึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
และนโยบายของผู้บริหาร  
 4) บุคลากรที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง มีระดับ
ปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความคิดเห ็นต ่อการบริหารกิจการ
บ ้านเม ืองที ่ด ี มากกว ่าบ ุคลากรที ่ดํ า รงตําแหน ่ง
ลูกจ้างประจํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่กําหนดนโยบายโดยไม่
ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย สั่ง อนุญาต 
และอนุมัติเกี ่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล และเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2


82                                                                                             วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557          
 

สมาช ิกสภา อบต.  ถ ือว ่า เป ็นฝ ่ายสภา หร ือฝ ่าย
ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร พนักงานส่วน
ตําบลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบายของผู้บริหาร ต้อง
ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่  
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  และต้องไม่
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และบุคลากรส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไป
ใช้ ดังนี ้

 
6.1 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตาม
ตรวจสอบแผนงานหรือโครงการต่างๆ ของ อบต. 
 
6.2 ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ อบต. ควรจัดโครงการซึ่งได้บูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน 
 
6.3 ด้านการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ อบต. ควรมีการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและ
ประชาชน 
 
6.4. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต. ควรมีการ
จัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 
6.5 ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ อบต. ควรมีการวิเคราะห์ความจําเป็นของ
ภารกิจ โดยคํานึงถึงนโยบาย งบประมาณ และความ
คุ้มค่าของภารกิจ 
 

6.6 ด้านการอํานวยความสะดวกและการสนองความ
ต้องการของประชาชน อบต.ควรมีการเปิดเผยข้อมูล
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ให้ประชาชนทราบ 
 
6.7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อบต. ควรมี
การประเมินผลคุณภาพการให้บริการ และความคุ้มค่า
ของภารกิจ 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปรึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 262 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ 
การคัดกรองนักเรียน รองลงมา ได้แก่ การรู้จักนักเรียนรายบุคคลส่วนข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การส่งต่อ 2) ปัจจัยที่
มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ปัจจัย คือ ด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Beta = .458) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Beta = .243) และด้านการท างานเป็น
ทีม (Beta = .192) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนต่อผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร้อยละ 
69 สมการถดถอยที่ค านวณโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

^

Z y = .458ภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง+.243การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล + .192การท างานเป็นทีม 

ค าส าคัญ : การด าเนินงาน, 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 



ARU Research Journal, Vol.1, No.1, October 2014                                                                                            85 
 

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. บทน า 

ในปีพุทธศักราช 2543 ได้เกิดวิกฤติการฆ่าตัวตาย
ของนักเรียนและนักศึกษา ปัญหายาเสพติด ปัญหา
สุขภาพจิตในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงหลาย
แห่ง [1] กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้กรม
สุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษาร่วมกันวางแผนในการ 
เฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว กรมสามัญศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญจึงจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพื่อให้มีกระบวนการท างานเป็นระบบ มีความชัดเจนมี
การประสาน ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งใน
และนอกโรงเรียน รวมทั้ งมีวิ ธีการ กิจกรรมและ
เครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในทางปฏิบัติโดยมีแนวคิดหลัก
ในการด าเนินงาน คือ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่
แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล 
ดังนั้น การยึดนักเรียนเป็นส าคัญในการพัฒนา เพื่อดูแล
ช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือส่งเสริม 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ความส าเร็จของงานต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า ของทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ         
ผู้ปกครอง หรือ ชุมชน [2] 

การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
[3] เป็นการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
การท างาน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ         
คัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงาน คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการด าเนินงาน 
ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าช้ันเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงาน โดยมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เครือข่าย     

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่พบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ละโรงเรียนยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จและ มีปัญหาอุปสรรคอีกมากมาย อีกทั้งการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแล และปัจจัยในการส่งเสริม
การท างานท าให้ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลตาม
แนวปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบว่า การ
บริหารงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนซึ่งได้
ปฏิบัติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ยังพบว่ามี
ปัญหาไม่สามารถด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้ 

กรมสามัญศึกษา [2] ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญทุกโรงเรียน 
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2544 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้โรงเรียน
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเร่งแก้ปัญหายา       
เสพติด และเพศศึกษาในโรงเรียน โดยประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง วัด และชุมชนในการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจะต้อง
มีความเช่ือเกี่ยวกับเด็กทุกคนว่า 1) เด็กต้องการความรัก 
ความเข้าใจ การให้อภัย อยากเป็นคนดี มีปัญญาและมี
ความสุข 2) เด็กต้องการศักยภาพที่จะเรียนและพัฒนา
ตนเองได้ตลอดชีวิต แต่ต้องใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่าง
กัน 3) ความส าเร็จงอกงามต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วม
ใจ ร่วมคิด ร่วมท า ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน มีวิธีการและเครื่องมือ 
มีมาตรฐานคุณภาพ มีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ 
เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้น า
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาด าเนินการตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่มีผลต่อ
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การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ   
โรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของครูที่ ปรึ กษาโรง เ รี ยนมั ธยมศึกษาในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา         
 
2.2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผลการศึกษาวิจัย
สามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
สถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนการ
บริหารงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 
3.1  ด้านประชากร  ได้ แก่  ครูที่ ปรึ กษาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 29 
โรงเรียน เก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษาห้องเรียนละ 1 คน ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 262 คน จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้น คือ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันและการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย 
  
3.2 ด้านตัวแปรที่ศึกษา ได้สังเคราะห์ตัวแปรจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สิทธิชัย 
อิ่มอ่อง [4], กัลยา อาจฤทธิ์ [5], สุธัญญา แก้วค าแสน 
[6], สรัญญา เกิดแก้ว [7],อันธนา มงคลสินธุ์  [8], 
หทัยวรรณ วิชชุปัญญาพาณิชย์ [9] ได้ตัวแปรดังนี ้
3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการท างาน
เป็นทีม และ 3) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ คือ 1) การรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน  4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 
5) การส่งต่อ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จากการ
พัฒนาเครื่องมือ 3 ขั้นตอน  ได้แก่ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน การ
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูที่ปรึกษา
หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง และการหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-
Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach alpha 
coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
  
5. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
 
5.1 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล ด้าน
การคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการ
ส่งต่อ ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก 
  
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบ
ด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียนของคร ูที ่ปร ึกษาโรงเร ียน
ม ัธยมศ ึกษาในจ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา ส ังก ัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 จาก
การคัดเลือกตัวแปรที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั ้นตอน (Stepwise multiple 
regression analysis) พบว่า ตัวแปรที่สามารถก าหนด
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ความแปรปรวนต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มี 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการท างาน
เป็นทีม และ 3) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
เรียงล าดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
1) ด้านภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง (Beta = .458) และ 
2) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Beta = .243) 
และด้านการท างานเป็นทีม (Beta = .192) โดยตัวแปร
ทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันก าหนดความแปรปรวนต่อผล
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ประมาณ
ร้อยละ 69 (R = .694) สมการถดถอยที่ค านวณโดยใช้
รูปคะแนนมาตรฐาน คือ ^

Z y = .458ภาวะผู้น าทางการ

เปลี่ยนแปลง+.243การนิเทศ ติดตามและประเมินผล + .192การท างานเป็นทีม 
 
6. การอภิปรายผล 
 
6.1 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติ ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการคัดกรองนักเรียน ซึ่งการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ท าการรายงานผลการคัดกรองนักเรียน
รายห้องเรียนและการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ท าการคัดกรอง
นักเรียนจากข้อมูลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
(E.Q.) อย่างครบถ้วน ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล ซึ่ง
การปฏิบัติสูงสุด คือ เก็บข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน และการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ เก็บข้อมูล
การใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัวของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนซึ่งการปฏิบัติสูงสุด 
คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัด ความสามารถของ
นักเรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติและการปฏิบัติน้อยที่สุด 
คือ จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ จัดประกวดแข่งขันเพื่อให้โอกาส
นักเรียนได้แสดงผลงานของตนอย่างสม่ าเสมอ และการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ประสานงานกับผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันแก้ ไขปัญหาของนักเรียนอย่ าง
สม่ าเสมอ และด้านการส่งต่อ ซึ่งการปฏิบัติสูงสุด คือ 
ด าเนินการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ 
และการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด าเนินการให้ครูแนะแนว

หรือฝ่ายปกครองส่งนักเรียนกลับคืนสู่ โรงเรียน เมื่อ
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก
ครูที่ปรึกษามีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ใกล้ชิดกับ
นักเรียนกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น และการท างาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่างมีระบบที่มี
กระบวนการท างาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค 
วิธีการ และครูที่ปรึกษามีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการ
ดูแล ช่วยเหลือนัก เรี ยน จึ งท า ให้ผลการวิจัยการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 มีการ
ปฏิบัติมากในทุกด้านทั้ง 5 ด้าน 
 
6.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู ที่ปรึกษาโรงเรียน
มั ธยมศึกษาในจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ป ร ะก อบ ด้ ว ย  ตั ว แป รด้ า น ภา วะ ผู้ น า ท า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ซึ่งในการคัดเลือกตัวแปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อหาตัวแปรที่ร่วมกัน มีผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากที่สุด โดย
ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ ทางสถิติไว้ที่ .05 เป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการ ปรากฏว่าตัว
แปรด้านภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง ด้านการท างาน
เป็นทีม และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
สามารถร่ วมกันก าหนดความแปรปรวนต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ประมาณร้อย
ละ 69 (R = .694) โดยตัวแปรด้านภาวะผู้น าทางการ
เปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลในการก าหนดความแปรปรวน
ได้มากท่ีสุด (Beta = .458) รองลงมา คือ ด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล (Beta = .243) และการท างาน
เป็นทีม (Beta = .192) 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากาเปลี่ยนแปลง
มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
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 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนใช้บทบาทภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษา โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้
คุณลักษณะที่ส าคัญในการมีความสามารถพิเศษ เช่น 
การพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ระบุความส าคัญของวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
มีวิสัยทัศน์ในการท างานและสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ไปยังผู้ร่วมงานได้และก าหนดมาตรฐาน  ในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนใช้การสร้างแรง
บันดาลใจ เช่น สร้างค่านิยม ในการท างาน โดยให้
ผู้ร่วมงานค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน กระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การปฏิบัติงานและใช้ปัจจัยจูงใจต่างๆ เพื่อเป็นพลังจูงใจ
ต่อผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนใช้
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เช่น ให้ข้อมูล
ย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์สนับสนุนต่อความก้าวหน้าของ
ผู้ร่วมงาน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการบริหารงานระบบดูแล
ช่วย เหลื อ  ดั งนั้ นปั จจั ยด้ านภาวะผู้ น าทา งกา ร
เปลี่ยนแปลงสามารถก าหนดความแปรปรวนต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
หทัยวรรณ  วิชชุปัญญาพาณิชย์ [9] ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดมาตรฐานของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ การวางมาตรการและปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การยอมรับ การวางแผนการด าเนินงาน การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามงานที่มอบหมาย และการน าผลการประเมินไปใช้ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอันธนา มงคลสินธุ์ [8] 
ได้ศึ กษาปั จจั ยที่ สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการวิ จั ยพบว่ า ด้ านผู้ บริ หารสถานศึ กษาซึ่ งมี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์ 

ลักษณะมุ่งอนาคต ความส าเร็จของงานในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในงานนโยบายและการบริหารงานเป็นปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สรัญญา เกิดแก้ว [7] ที่ ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนใช้การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเพื่อให้การช่วยเหลือ 
แนะน า แก้ไขปัญหาและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยกระบวนการนิเทศอาจอยู่ในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับโรงเรียน มีการประเมินผล
และการติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและท าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดระบบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนกับโรงเรียนอื่น 
และเครือข่ายโรงเรียน ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา มีการ
นิ เทศระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน ด้วยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถก าหนดความ
แปรปรวนต่อความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
กัลยา อาจฤทธิ์ [5] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสิทธิชัย อิ่มอ่อง [4] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้บริหาร ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอันธนา มงคลสินธุ์  [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยวรรณ วิชชุปัญญา [9] ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า การ
นิเทศ ก ากับ ติดตามงานท่ีมอบหมาย และการน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นปัจจัยส่งผลต่อการด าเนินงานในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารและครูอย่างมี
นัยส าคัญที่ .01  
 จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม มีผลต่อ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยเนื่องจากโรงเรียนก าหนด
ทีมงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ 3 คณะ คือ 1) 
ทีมน า (คณะกรรมการอ านวยการ) 2) ทีมประสาน 
(คณะกรรมกา รประสานงาน )  และ  3 )  ที มท า 
(คณะกรรมการด าเนินงาน) สถานศึกษามีการก าหนด
บทบาท อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบให้แก่
คณะท างานหรือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะ
ของการท างานเป็นทีมที่ดี ท าให้ทีมงานเข้าใจในวัตถุประสงค์
อย่างชัดเจนและเห็นด้วยกับเป้าหมายของโรงเรียน 
คณะท างานในแต่ละทีมมีความสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผย 
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา กล้าเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาการ
ท างานร่วมกัน ท าให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบรรลุถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้  และผู้บริหาร
โรงเรียนก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานตลอดเวลา 
ดังนั้นการท างานเป็นทีม สามารถก าหนดความแปรปรวน
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งสอดคล้องกับ กรมสามัญศึกษา [2] ที่
กล่าวว่า การท างานเป็นทีมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ งทีมงานในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนมี  3 คณะ คือ 1) ทีมน า (คณะกรรมการ
อ านวยการ) 2) ทีมประสาน (คณะกรรมการประสานงาน) 
3) ทีมท า (คณะกรรมการด าเนินงาน) และสอดคล้องกับ 
กรมสุขภาพจิต [10] ได้กล่าวว่า การท างานในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษานั้น การด าเนินงานต้องมี
การกระท าเป็นทีมจะท าตามล าพังไม่ได้ ดังนั้นจึงแบ่งทีม
ด าเนินการเป็นทีม น าทีมสนับสนุนและทีมท าและ
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้กล่าวถึงการท างานเป็นทีมในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไว้ว่า เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นการประกันคุณภาพทั่ วทั้ งองค์กร 
ครอบคลุมทุกระบบย่อยที่ต้องท างานร่วมกัน รวมทั้งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับครูทุกคน 
ดังนั้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจึงมีความส าคัญยิ่ง และหัวใจของการมีส่วนร่วมคือการ
มีทีมงานที่เข้มแข็ง 3 ลักษณะที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างดี 
คือ ทีมน า ทีมสนับสนุน และทีมท า ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุธัญญา แก้วค าเสน [6] ได้ศึกษาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีม
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การ
ท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาการท างานเป็นทีมที่ดีของ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 9 ด้าน คือ 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของทีมงาน ด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศของทีมงาน ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการสื่อสารแบบเปิด ด้านการสร้างความไว้วางใจ
และการยอมรับนับถือ ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ด้านภาวะผู้น า ในงาน ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้าน
การประเมินผลตนเอง ผลจากการพัฒนาการท างานเป็น
ทีมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
สามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิภาพการให้บรกิารของต ารวจท่องเทีย่วในมุมมองของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาสถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากบัการ 2 

กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
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 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว และ 2) ศึกษา
ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ
ต ารวจท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาสถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจ
ท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เรียง
ตามล าดับ คือ 1) ด้านความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 2) ด้านกระบวนการให้บริการ 3) ความน่าเช่ือถือและน่าไว้วางใจ 
4) ด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ 5) การเสมอภาคและเป็นธรรมในการให้บริการ และนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวคือการใช้ภาษาต่างประเทศให้มีความหลากหลาย และ
อุปกรณ์การสื่อสาร ยานพาหนะให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการท างานของต ารวจท่องเที่ยวในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการให้บริการ, ต ารวจท่องเที่ยว 
  

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. บทน า 

ผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้น านโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็น
นโยบายเร่งด่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายใน
ปี พ.ศ.2554 – 2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องการ
บริการ อ านวยความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยการขยายฐานภาคบริการ
ในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความ
หลากหลายของธุ ร กิ จ  บริ ก า ร  เพิ่ มมู ลค่ า  เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแรงงานฝีมือทั้งใน
ด้านคุณภาพและความรู้ด้านภาษา และเช่ือมโยงธุรกิจ
ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็น
กลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหาร และการท่องเที่ยว 
รวมทั้ง สินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่ เ ช่ือมโยงกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN AEC) และเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล กองบังคับการต ารวจ
ท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงอ านาจหน้าที่ ที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงในการบริการอ านวยความสะดวกปลอดภัยและ
คุ้ มครองปกปูองดูแลใน ชีวิตและทรัพย์ สินให้กับ
นักท่องเที่ยวอย่างมีระบบมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน หากเกิดกรณีมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 
ถูกท าร้าย หรือถูกฉ้อโกงทรัพย์  เอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยวรวมถึงการบริการที่เลวร้ายขาดมาตรฐานไม่
มีคุณภาพ ไม่เป็นธรรมรวมถึงไมส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวได้  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการให้บริการ
ของต ารวจท่องเที่ยว สถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 กอง
ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ในมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งใน
สถานี และภายนอก การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวโดยตรง 
นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางไปสถานที่อื่นที่มีความ
ปลอดภัยมากกว่า มีสินค้าและบริการที่ดีกว่า แต่เสีย
ค่าใช้จ่ายในราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ย่อมส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ไม่ ว่าอุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ย่อม
ได้รับผลกระทบไปด้วย และส่งผลกระทบถึงรายได้ของ
ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่  รวมถึงปัญหา
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจ
ท่องเที่ยว ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
ต ารวจท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 
กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
 
2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาสถานีต ารวจท่องเที่ยว
1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 
3.1 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามสถิติจ านวนผู้ใช้บริการต ารวจ
ท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจ
ท่องเที่ยว จ านวน 364 คน (ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 
2556) 
 
3.2 การเลือกกลุม่ตัวอย่างกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยว
สถานท่ีต่าง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
190 คน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้วิธีเดินแจกแบบสอบถาม
ตามสถานท่ีท่องเที่ยว 
 
5. ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นท่ีส าคัญได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
คว ามคิ ด เ ห็ นขอ งนั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไทยที่ มี ต่ อ
ประสิทธิภาพการให้บริหารของต ารวจท่องเที่ยว โดย
ภาพรวมโดยค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน 
 

ประสิทธภิาพการใหบ้ริหารของ
นักท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 
x  S.D. แปลผล 

1.ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 4.45 0.32 มาก 
2.กระบวนการให้บริการ 4.38 0.34 มาก 
3.ความน่าเช่ือถือและน่าไวว้างใจ 4.43 0.37 มาก 
4.ความกระตือรือร้นในการให้บรหิาร 4.37 0.34 มาก 
5.ความเสมอภาคและเป็นธรรม 4.42 0.36 มาก 

รวม 4.41 0.25 มาก 
 
จากตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการของต ารวจท่องเที่ยว ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( = 4.41, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร ( = 4.45 , S.D. = 0.32 ) รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับคือ ความน่าเช่ือถือและ
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) 
ตามล าดับ 
 
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
ประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าเจ้าหน้าที่

ต ารวจใช้วิถีทางหรือช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 
เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต วิทยุสื ่อสาร ประเด็น
เ จ ้า ห น ้า ที ่ต า ร ว จ ให ้ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ ตั ้ง ใ จ ฟ ัง
นักท่องเที ่ยว ประเด็นเจ้าหน้าที ่ต ารวจใช้น้ าเส ียง
สุภาพ อ่อนโยน และประเด็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 
 
5 . 2  น ัก ท ่อ ง เ ที ่ย ว ช า ว ไ ทย ม ีค ว า ม ค ิด เ ห ็น ต ่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมาก เมื ่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าทุก
ประเด็นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยประเด็น
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต ่อนักท่องเที ่ยว ประเด็นเจ้าหน้าที่
ต า รวจม ีความรวดเร ็ว ในการบร ิการ  และม ีการ
จัดล าดับการให้บริการ 
 
5 . 3  น ัก ท ่อ ง เ ที ่ย ว ช า ว ไ ทย ม ีค ว า ม ค ิด เ ห ็น ต ่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระด ับมาก เมื ่อพ ิจารณาในรายประ เด ็น  พบว ่า
เจ้าหน้าที ่ต ารวจมีการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
และสะอาดเรียบร้อย เป็นประเด็นที ่ม ีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดและมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ส าหร ับประ เด ็น เ จ ้าหน ้าที ่ต า รวจม ีกร ิยา  วาจา 
มารยาทและท่าทางที ่ด ีต ่อนักท่องเที ่ยว ประเด ็น
เจ ้าหน้าที ่ม ีความรอบรู ้และความสามารถในการ
ให้บริการ 
 
5 . 4  น ัก ท ่อ ง เ ที ่ย ว ช า ว ไ ทย ม ีค ว า ม ค ิด เ ห ็น ต ่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระด ับมาก เมื ่อพ ิจารณารายประเด ็น  พบว ่าท ุก
ประเด็นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยประเด็น
เจ ้าหน ้าที ่ต ารวจให ้ความส าค ัญแก ่น ักท ่องเที ่ย ว
มากกว่างานที ่ก าล ังปฏิบัต ิอยู ่ ประเด ็นเจ ้าหน้าที่
ต ารวจมีความเต็มใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ประเด็นเจ้าหน้าที ่ต ารวจมีความกระตือรือร ้นและ
อัธยาศัยไมตรีที่ด ี ในการให้บริการต่อนักท่องเที ่ยว 
และประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจแสดงความเอาใจใส่ต่อ
นักท่องเที่ยว ตามล าดับ 
 



94                                                                                             วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557          
 

5.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายประเด็น พบว่าทุกประเด็นมีความคิดเหน็
อยู่ ในระดับมาก โดยประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแล 
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ
บริการต่อนักท่องเที่ยวด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ
ประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจบริการต่อนักท่องเที่ยวเท่า
เทียมกันไม่ เลือกปฏิบัติ  ประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถให้บริการตามค ามั่นด้วยความถูกต้อง และ
ประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการโดยยึดหลักความ
เสมอภาคตามล าดับ 
 
6. การอภิปรายผล 
 

การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจ
ท่องเที่ยวที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการ
ต ารวจท่องเที่ยว มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 
6.1 ระดับประสิทธิภาพการบริการของต ารวจ
ท่องเที่ยวที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา
สถานีต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับ
การต ารวจท่องเท่ียว 
6.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสามารถ ในการ
ติดต่อสื่อสารของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ ในระดับมาก 
เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่สับสน เป็น
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สมิต  
สัชฌุกร [8] กล่าวว่า ผู้มาติดต่อทุกคนจะคิดค านึงถึง
ความต้องการคล้าย ๆ กัน คือ  

1) การกล่าวต้อนรับทักทาย ใครเคยไปซื้อสินค้าร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น จะพบการกล่าวต้อนรับ สวัสดีค่ะ เป็น
การสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าและบริษัทห้าง
ร้านตลอดจนหน่วยงานราชการหลายแห่งก็ได้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน การทักทายที่มีค าพูดไพเราะและมีน้ าเสียง
ชวนฟังด้วยความจริงใจ ไม่ ใช่ทักทายแบบนกแก้ว
นกขุนทองจะท าให้ผู้มาติดต่อรู้สึกอบอุ่นและชุ่มฉ่ าไม่ใช่
ค าทักทายต้อนรับที่ทอเป็นตัวหนังสือบนผืนพรมที่ปูพื้น
ไว้เท่าน้ัน 

 

2) สนใจตอบค าถาม ผู้มาติดต่อโดยทั่วไปจะต้องการ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ จึงมักจะมีค าถามมากมาย ผู้ให้การ
ต้อนรับซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการท างานมาตลอดวัน 
มักจะเบื่อหน่ายการตอบค าถามซึ่งอาจจะเป็นค าถามซ้ า
กัน แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ให้การต้อนรับจึงควร
สนใจฟังค าถามเพื่อรับรู้ความต้องการและให้ค าตอบที่
ถูกต้องสมบูรณ์ 

3) พูดด้วยน้ าเสียงชัดเจนไพเราะ ผู้มาติดต่อต้องการ
ทราบเรื่องจึงควรพูดให้ชัดฉะฉานด้วยน้ าเสียงไพเราะ
ชวนฟัง ไม่ควรพูดดัดเสียง หรือตั้งใจที่จะให้มีน้ าเสียง
หวานจับใจแบบนักร้อง ควรพูดในลักษณะท่วงท านอง
การสนทนาไม่ต้องจีบปากจีบคอ 
6.1.2 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูลด้านกระบวนการ 
ให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เช่น ประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการ
ประชาสั มพันธ์ การ ให้ ข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
นักท่องเที่ยว ประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรวดเร็วใน
การบริการ และมีการจัดล าดับการให้บริการ ประเด็น
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้การบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
ประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ค าแนะน าและอธิบายเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการรับบริการ และประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้
เวลาอย่างรวดเร็วในการให้บริการแต่ละครั้ง ซึ่งสอดคล้อง
กับ สมิต สัชฌุกร [8] กล่าวว่า ผู้มาติดต่อทุกคนจะคิด
ค านึงถึงความต้องการคล้าย ๆ กัน คือ  

1) สถานที่ไปมาสะดวก ท าเลที่ตั้งของหน่วยงาน
ร้านค้า และบริษัทตลอดจนสถานที่ท าการของราชการ 
จะต้องค านึงถึงสถานที่ตั้งว่ามีความสะดวกเหมาะสมต่อ
การติดต่อมากน้อยเพียงใด 

2) การกล่าวต้อนรับทักทาย ใครเคยไปซื้อสินค้าร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น จะพบการกล่าวต้อนรับ สวัสดีค่ะ เป็น
การสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าและบริษัทห้าง
ร้านตลอดจนหน่วยงานราชการหลายแห่งก็ได้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน การทักทายที่มีค าพูดไพเราะและมีน้ าเสียง
ชวนฟังด้วยความจริงใจ ไม่ ใช่ทักทายแบบนกแก้ว
นกขุนทองจะท าให้ผู้มาติดต่อรู้สึกอบอุ่นและชุ่มฉ่ าไม่ใช่
ค าทักทายต้อนรับที่ทอเป็นตัวหนังสือบนผืนพรมที่ปูพื้น
ไว้เท่าน้ัน 

3) มีความเอาใจใส่ผู ้มาติดต่อ ทุกคนต้องการมี
ความส าคัญ มีผู้เอาใจใส่ดูแลทั้งด้วยการพูดและการ
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กระท า ถ้าผู ้มาติดต่อย่อมจะเลือนหายไป ผู้ให้การ
ต้อนรับจึงไม่ควรท าร้ายจิตใจด้วยการท าลายความ
คาดหวังของผู้มาติดต่อ 

4) สนใจตอบค าถาม ผู้มาติดต่อโดยทั่วไปจะต้องการ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ จึงมักจะมีค าถามมากมาย ผู้ให้การ
ต้อนรับซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการท างานมาตลอดวัน 
มักจะเบื่อหน่ายการตอบค าถามซึ่งอาจจะเป็นค าถามซ้ า
กัน แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ให้การต้อนรับจึงควร
สนใจฟังค าถามเพื่อรับรู้ความต้องการและให้ค าตอบที่
ถูกต้องสมบูรณ์ 

5) แสดงท่าทางที่สุภาพ ผู้มาติดต่อทุกคนชอบกิริยาที่
สุภาพนุ่มนวล เพราะเป็นคุณลักษณะของคนไทยโดยทั่วไป
ไม่ชอบการแสดงท่าทางลิงโลดหรือส่งเสียงเอะอะดีใจ ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนบางกลุ่มที่นิยมปฏิบัติ
กันเฉพาะถิ่น และกิริยามารยาทที่สุภาพนุ่มนวลนี้เองท าให้
ต่างชาติชื่นชมอย่างมาก 

6) การพูดด้วยน้ าเสียงชัดเจนไพเราะ ผู้มาติดต่อ
ต้องการทราบเรื่องจึงควรพูดให้ชัดฉะฉานด้วยน้ าเสียง
ไพเราะชวนฟัง ไม่ควรพูดดัดเสียง หรือตั้งใจที่จะให้มี
น้ าเสียงหวานจับใจแบบนักร้อง ควรพูดในลักษณะ
ท่วงท านองการสนทนาไม่ต้องจีบปากจีบคอ 

7) ความเป็นกันเอง ผู ้มาต ิดต ่อชอบความเป็น
กันเอง แต่ไม ่ใช ่ถ ึงขั ้นถ ือว ิสาสะเห็นเป็นเพื ่อนเล ่น 
ลูกค้าประจ าชอบให้จ าเขาได้และจ าเรื่องราวที่ติดต่อไว้
ครั ้งก ่อน ๆ ได ้ ถ ้า เป ็นห ้องอาหาร โรงแรม หร ือ
ภัตตาคาร ผู้ต้อนรับรู้ว่าลูกค้าชอบห้องอาหารไทย จีน 
ฝรั่ง หรือญี่ปุุน และน าไปถูกต้อง รวมทั้งช่วยสั่งอาหาร
จากโปรดให้ด้วยจะพอใจมาก 

8) ถามความประสงค์และให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อ
ซึ่งเพิ่งมาเป็นครั้งแรกจะต้องระมัดระวังไม่อวดรู้หรือ
เดาว ่าจะต ิดต ่อ เรื ่องอะไร  ควรจะต้องถามความ
ประสงค์ และตั้งใจรับฟังด้วยความสงบ ถ้าได้ยินไม่
ถนัดจะต้องกล่าวทวนและขอให้ลูกค้ายืนยันความ
ต้องการด้วยค าพูดที่เหมาะสมและถ้ามีความสะดวก
หรือเหมาะสมใด ๆ อาจพูดเสนอให้พิจารณา และถ้า
ลูกค้าไม่ต้องการก็อย่างคะยั้นคะยอ และยังสอดคล้อง
กับจิตตินันท์ เดชะคุปต์ [2] กล่าวว่า กระบวนการ
บริการวิธีการน าเสนอบริการในกรบวนการบริการเป็น
ส่วนส าคัญในการสร ้างความพึงพอใจให้ก ับล ูกค้า 
ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้

การปฏิบัต ิงานบริการแก่ล ูกค้าความคล่องตัวและ
สนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา
จัดการระบบข้อมูลของการส ารองห้องพักโรงแรมหรือ
สายการบิน การใช้เครื่องฝาก-ถอน เงินอัตโนมัติ การ
ใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ -โอนสายในการ
ติดต่อองค์การต่าง ๆ เป็นต้น   
6.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความน่าเชื ่อถือ 
และน่าไว้วางใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ
ต ารวจท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในราย
ประเด็นพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบ และสะอาดเรียบร้อย มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ปิติ หุ่นจุ้ย [5] ได้
ศึกษาเรื่อง “ภาพพจน์ของต ารวจท่องเที่ยวในทัศนะ
ของนักท่องเที ่ยวชาวต่างประเทศในเม ืองพัทยา” 
ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพของต ารวจท่องเที่ยวมีผลต่อ
ภาพพจน์ของต ารวจท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ทั้งบุคลิกภาพส่วนตัว การแต่งกาย ความสุภาพอ่อน
น้อมของต ารวจท่องเที่ยว มีผลต่อภาพพจน์ของต ารวจ
ท่องเที่ยว และบุคลิกภาพส่วนตัวของต ารวจท่องเที่ยว
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 2 ด้าน คือ การแต่งกาย และบุคลิก 
ส่วนความสุภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  
6.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ ของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
เมื ่อพิจารณาทุกประเด็นมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับ
ม า ก  เ ช ่น เ จ ้า ห น ้า ที ่ต า ร ว จ ใ ห ้ค ว า ม ส า ค ัญ แ ก่
นักท่องเที่ยวมากกว่างานที่ก าลังปฏิบัติอยู่  เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีความเต็มใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
เจ้าหน้าทีมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการแก่
นักท่องเที ่ยวในทุกสถานการณ์ ประเด็นเจ้าหน้าที่
ต ารวจมีความกระตือรือร้นและอัธยาศัยไมตรีที่ดี ใน
การให้บริการต่อนักท่องเที่ยว และประเด็นเจ้าหน้าที่
ต า รวจแสดงความเอาใจใส ่ต ่อน ักท ่อง เที ่ย ว  ซึ ่ง
สอดคล้องกับ ปรัชญา เวสารัชช์ [6] กล่าวว่า การ
ให้บร ิการอย่างรวดเร ็ว ถูกต ้อง แม่นย า เป ็นการ
ให้บริการอย่างกระตือรือร ้นเอาใจใส่ล ูกค้าที ่มาใช้
บริการ ไม่โอ้เอ้ พูดคุย ท าธุระอย่า งอื ่นที ่ไม่ใช่การ
ให้บริการลูกค้า นอกจากจะท างานอย่างรวดเร็ว ต้องมี
ความรอบคอบ สุขุม ระมัดระวัง ต้องรอบรู้งานเป็น
อย่างดี และต้องท างานด้วยสมาธิ และยังสอดคล้องกับ 
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จิตตินันท์ เดชะคุปต์ [2] กล่าวว่า คุณภาพการบริการ 
(Service quality)  หมายถึง การบริการที่ดีเลิศตรงกับ
ความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้
ลูกค้าเกิดความพอใจและความจงรักภักดีในการวัด
คุณภาพการให้บริการ ลูกค้าจะวัดจากความรวดเร็ว 
(Responsiveness) ซึ่งความรวดเร็วเป็นความตั้งใจที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิว
นานรวมทั้งต้องมีความกุลีกุจอ เห็นลูกค้าแล้วต้องรีบ
ต้อนรับให้ความช่วยเหลือสอบถามถึงการมาใช้บริการ
อย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วต้องมาจากพนักงานและ
กระบวนการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
6.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเสมอภาค และ
เป็นธรรมในการให้บริการ ของต ารวจท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณา ทุกประเด็นมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เช่นเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลความปลอดภัย
ให ้แก ่น ักท ่อ ง เที ่ย ว  เจ ้าหน ้าที ่ต า ร วจบร ิการต ่อ
นักท่องเที่ยวด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เจ้าหน้าที่
ต ารวจบริการต่อนักท่องเที ่ยวเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถให้บริการตามค ามั่น
ด้วยความถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการโดย
ยึดหลักความเสมอภาค ซึ ่งสอดคล้องกับปร ัชญา 
เวสารัชช์ [6] กล่าวว่า การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
เป็นการให้บริการโดยไม่ยึดตัวบุคคล ไม่ดูที่ฐานะ ยศ 
ศักดิ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิ เป็นการให้บริการอย่างเสมอภาค  
ใครมาก่อนได้รับบริการก่อน ไม่มีการลัดคิว เอาเปรียบ
ผู้มาใช้บริการก่อน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 
6.1.6 ผลจากการวิจัยในภาพรวม ของประสิทธิภาพ
การให้บริการของต ารวจท่องเที ่ยวในมุมมองของ
น ักท ่อ ง เที ่ย วชาว ไทย  กรณ ีศ ึกษาสถาน ีต า ร วจ
ท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจ
ท่องเที ่ยว พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมในแต่ละ
ด ้านออกมาอยู ่ในระด ับมาก ซึ ่งแสดงให ้เห ็นถ ึง
ประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยว สถานี
ต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการ
ต ารวจท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยามีการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่ดี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงาน
ที่ดีของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ความขยันขันแข็ง เอาใจใส่ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย และเอาใจใส่ต่อนักท่องเที่ยว 
อีกทั้งจังหวัดยังมีภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
ด้วย รวมทั ้งประชาชนเองมีการให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานด้วย โดยมีประชาชนเก็บกระเป๋าเงินของ
นักท่องเที่ยวได้และน ามามอบให้กับต ารวจท่องเที่ยว
เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการเผยแพร่ออก
ทางสื่อโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งท าให้ภาพลักษณ์
ของต ารวจท่องเที่ยวนั้นดูดี และ มีประสิทธิภาพการ
บริหารงานอยู่ในระดับที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ด.ต.หญิงณัฐวีร์ภัทร์ ถิ ่นมีผล [3] ท าการวิจัย
เรื่อง ทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานของต ารวจท่องเที่ยว ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า 1.  ทัศนะของนักท่องเที ่ยวชาวไทยต่อ
ประสิทธิภาพบริหารงานบริการของต ารวจท่องเที่ยว
ในจังหวัดนครปฐม  ตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านตามล าดับ คือ ด้านปิยวาจา  ด้านทาน ด้าน
สมานัตตตา และด้านอัตถจริยา 2.การเปรียบเทียบ
ทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานบริการของต ารวจท่องเที่ยว ตามหลักสังคห
วัตถุ 4 โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  ปัจจัย
ที่ท าให้มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
จุดประสงค์ในการมาติดต่อ ส่วนปัจจัยที่ท าให้มีทัศนะ
ที ่ไม่แตกต่างกัน คือ เพศและอายุ 3. ปัญหา และ
อุปสรรค การบริหารงานบริการของต ารวจท่องเที่ยว 
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1) ปัญหาทางด้านการรับ
บริการจากต ารวจท่องเที่ยว ที่ไม่สามารถให้บริการ
ติดต่อครั้งเดียวและแล้วเสร็จได้ 2) ปัญหาการใช้ค าพูด
ในการประสานงานกันเองภายในหน่วยงานไม ่ดี
เท่าที่ควร 3) ปัญหาจากรถยนต์สายตรวจไม่เพียงพอ
ต่อการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และ 4) ปัญหา
จากการบริการไม่เสมอภาค แนวทางในการปรับปรุง 
ต า ม ห ล ัก ส ัง ค ห ว ัต ถ ุ 4  1 ) ค ว ร ป ร ับ ป ร ุง แ ล ะ
ประสานงานกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องให้สามารถ
บริการนักท่องเที่ยวแล้วเสร็จภายในการติดต่อครั ้ง
เดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ในการ
บริการของต ารวจท่องเที่ยว 2) ควรจัดให้มีการเลือก
ต ารวจดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการ
ต ารวจที่พูดดี ท าดี 3) ขอรถยนต์สายตรวจเพิ่มเพื่อให้
เพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว ในการเกิดเหตุแต่
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ละครั้ง และ 4) จัดให้มีการฝึกอบรมปลูกจิตส านึกใน
การบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
6.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อเสนอแนะด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวใน
มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย :กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจท่องเที่ยว1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการ
ต ารวจท่องเท่ียว 

พบว่าประชาชนมีข้อเสนอแนะต้องการให้ต ารวจ
ท่องเที่ยวมีการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน โดย
เรียงล าดับจากมากน้อยไปน้อยได้ดังนี้ ประชาชนเห็นว่า
ควรมีการพัฒนาระบบการท างานและเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ให้มีคุณภาพ จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.10 รองลงมาคือ ควรให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมี
การพัฒนาด้านภาษาให้สามารถสื่อสารได้ตั้งแต่ 3 ภาษา
โดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาสมาชิกอาเซียน 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.32 ควรให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวรวดเร็วมากขึ้น จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.53 ควรตั้งใจและมีความเอาใจใส่นักท่องเที่ยว
มากขึ้น จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 และควร
จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ อุปกรณ์การให้บริการ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  
 
7. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
7.1 ควรมีการพัฒนาระบบการท างานและเจ้าหน้าที่
ต ารวจให้มีคุณภาพ โดยการทบทวนปัญหาที่พบบ่อยครั้ง
ของระบบการท างานและน ามาวิ เคราะห์ หาแนว
ทางแก้ไข และจัดท าเป็นแผนพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ  
 
7.2 ควรให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการพัฒนาด้านภาษาจน
สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ ตั้ งแต่  3 ภาษา
โดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาสมาชิกอาเซียน 
โดยการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนให้กับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ารับการอบรม
ภาษาอาเซียนกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาษาลาว ภาษา
เวียดนาม  
 

7.3 ควรให้บริการแก่นักท่องเที่ยวรวดเร็ว มากขึ้นโดย
การจัดล าดับและก าหนดเวลาที่เหมาะสมกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น การให้ข้อมูล 5 นาที ต่อ 1 คน  การรับ
แจ้งความ 20 นาที ต่อ 1 คดี เป็นต้น  
7.4 ควรต้ังใจและมีความเอาใจใส่นักท่องเที่ยว มาก
ขึ้น โดยการตั้งใจรับฟังปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนของ
นักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ และเร่งปฏิบัติตามสิ่ งที่
นักท่องเที่ยวขอใช้บริการ  
 
7.5 ควรจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ  อุปกรณ์การ
ให้บริการนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการจัดท าแผนด้าน
งบประมาณในแต่ละปี เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
 
8. เอกสารอ้างอิง 
 
1]  กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว, “รู้ จักต ารวจ

ท่องเที่ยว”,สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556, สืบค้น
จาก http://www.thailandtouristpolice.com. 

[2]  จิตตินันท์  เดชะคุปต์, “จิตวิทยาการบริการ”, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พิมพ์ครั้งที่ 5), 
2544.   

[3]  ณัฐวีร์ภัทร์  ถิ ่นมีผล, “ทัศนะของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบริการ
ของต ารวจท่องเที่ยว”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑ ิต สาขาว ิชาร ัฐประศาสนศาสตร ์, 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2553. 

[4]  ปรัชญา ค้ าชู, “ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที ่ยวต่อการให้บริการของต ารวจ
ท่องเที่ยว: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่”,
วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อ า ช ญ า ว ิท ย า แ ล ะ ง า น ย ุต ิธ ร ร ม , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. 

[5]   ปิติ  หุ่นจุ้ย, “ภาพพจน์ของต ารวจท่องเที่ยวใน
ทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในเมือง
พัทยา”, วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2540.  



98                                                                                             วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557          
 

[6]   ปรัชญา  เวสารัชช์, (2540). “บริการประชาชนท า
ได้ไม่ยาก (ถ้าอยากท า)”, กรุงเทพฯ: กราฟิก
ฟอร์แมท. 

[7]  สถิต ค าลาเลี้ยง, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของช่างอากาศ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองกานปืน
ทหารเรือ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2544.   

[8]   สมิต สัชฌุกร, “การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ.      
  พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545. 



การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
The Study of Preparedness for Learning Development Towards 

Asean Community of School Administrators Under Angthong Primary 
Educational Service Area Office 

 
ล าใย  บุตรน้ าเพ็ชร 

 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

Email : ylumyai@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม ปัญหาการเตรียมความพร้อม และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 110 คน และ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 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 ส าหรับ   
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การบริหารจัดการ มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุสิ่งของสูงสุด ด้านการจัดการเรียนรู้ มีปัญหาการเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการสูงสุด ด้านการนิเทศภายใน มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านเงินสูงสุด และ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสูงสุด และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ และพัฒนาครูให้มีความรู้  ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษาควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อวางแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย และ ด้านการติดตามและประเมินผล สถานศึกษา
ควรจัดท าตัวช้ีวัดการประเมินและน าไปติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด  
ค าส าคั  : 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 
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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. บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด [8] ซึ่งหมายถึง ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุดได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ โดยครูเป็นผู้วางแผน
ร่วมกับผู้ เรียน จัดบรรยากาศให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กระตุ้น ท้าทาย ให้ก าลังใจ ช่วยแก้ปัญหาและช้ีแนะแนว
ทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล  

การเร ียนรู ้เป ็นสิ ่งจ า เป ็นส าหร ับมน ุษย ์ท ุกคน 
เนื ่องจากการเร ียนรู ้เป็นพื ้นฐานของการด ารงชีว ิต 
มนุษย์มีการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนตาย เป้าหมายที่
ส าคัญของการจัดการศึกษา คือการสร้างให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุขความสมดุล 
เรียนที่จะรู้ เรียนที่จะท า เรียนที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันและ
เรียนรู้ที ่จะเป็นตัวของตัวเองตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ดังนั้น หัวใจของการศึกษาก็คือการเรียนรู้ของ
ผู ้เร ียน ผู ้เร ียนทุกคนสามารถเรียนรู ้ได้ ปัญญาและ

ความเฉลียวฉลาดเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้แต่ต้อง
อาศัยเวลาและวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันไป จึงต้องส่งเสริม
ให้คนฉลาดมีปัญญาและเรียนได้เต็มศักยภาพของตน 
เพื ่อน าไปสู ่เส ้นทางที ่จะน าพาชีว ิตให ้อยู ่รอด และ
พึ่งตนเองได้ [3] 

 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ  
(The Bangkok Declaration)  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  
พ.ศ. 2510  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์  การเกษตร  อุตสาหกรรม การคมนาคม 
รวมทั้งยกระดับรายได้ ความเป็น อยู่ของประชาชน เพื่อ
วางรากฐานความรุ่งเรืองให้กับอาเซียน [10] รัฐบาลไทย
ได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับกับกฎบัตรอาเซียนและนโยบายของ
รัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา   

จึ งมี ผลกระทบต่อการศึ กษาของไทย  ดั งนั้ น
กระทรวงศึกษาธิการ  จึ ง ได้ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 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
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 3) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน  4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด
เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 5) การสร้างกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2555–
2558 ยุทธศาสตร์ที่  1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน/ประชาคมโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาและ
การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียน ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดมาตรการ
เชิงรับและรุกเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและ
บริการด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาสากลเป็นภาษาท่ีสอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และ
การเรียนรู้ภาษาที่สาม และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
จัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ก าหนดจุดเน้นในปี  พ.ศ. 2554 ไว้ในข้อ 8 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม [11] เพื่อให้คนไทยมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาได้แบ่งการพัฒนาเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนใน
สถานศึกษาออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการจัดการ เรียนรู้  ด้ านการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา  ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์  ด้านการ
นิเทศภายใน และด้านการติดตามและประเมินผล  

เนื ่องจากโรงเร ียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองทั้งหมดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียน Sister school Buffer school และ Asean 

Focus school ดังนั้นจึงจัดเป็นโรงเรียนในกลุ่มทั่วไป
ที่ต้องด าเนินการโดย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม
ในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน และอยู่
ร ่ว มก ัน ไ ด ้บนพื ้น ฐ านของความ เสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร ่วมก ัน รวมทั ้งพ ัฒนานัก เร ียนให ้มี
สมรรถนะที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน เช่น  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ความสามารถ
ใช้ ICT อินเทอร์เน็ต Web community สามารถใน
การคิด ว ิเคราะห์ สร ้างสรรค์ ค านวณ ให้เหตุผล 
สืบเสาะ สร้างความตระหนัก การแสวงหาความรู้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีทักษะชีวิต กล้า
แสดงออก เอื้ออาทร และแบ่งปัน เข้าใจตนเองและ
ผู ้อื ่น  ยอมร ับความแตกต ่างระหว ่า งบ ุคคล  โดย
สถานศึกษาต้องด า เน ินการ ด ังนี ้ จ ัดท าหล ักส ูตร
สถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้
และจัดมุมอาเซียน หรือตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ภายในโรงเร ียน จัดงานวันอาเซียนเดย์ 
สัปดาห์อาเซียน หรือกิจกรรมค่ายวิชาการเกี ่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและประสานสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ แต่ปรากฏว่ามีโรงเรียน
หลายโรงเรียนยังไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการพ ัฒนา เร ียนรู ้สู ่ประชาคมอา เซ ียนได้ 
โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
ภายใน และด้านการติดตามและประเมินผล ส่วนอีก 2 
ด้าน คือด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และด้าน
กา รจ ัด ก ิจก ร รมส ัมพ ัน ธ ์ ส ่วน ใหญ ่โ ร ง เ ร ีย น ไ ด้
ด าเนินการแล้ว โดยสอดแทรกไว้กับด้านการบริหาร
จัดการและด้านการจัดการเรียนรู ้ ผู ้วิจัยจึงสนใจท า
วิจัยเพียง 4 ด้าน [7] 

จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่าการ
พัฒนาการเร ียนรู ้ เป ็นจ ัดการ เร ียนรู ้เพื ่อ ให ้เก ิด
ความส าเร็จที่ตัวนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ความส าเร็จที่ยั่งยืนทั้งตัวนักเรียนครู และสถานศึกษา 
จ าเป็นจะต้องด าเนินงานตามหลักการพัฒนาโรงเรียน
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ทั ้ง ระบบ โดยบูรณาการ ในทุกด ้าน ทั ้งด ้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป โดยให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท าจัดการพัฒนาการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น ซึ่งสาเหตุดังกล่าว
จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเร ียนรู ้สู ่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง”  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 
3.1 หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
3.2.1.1 การศึกษาการเตรียมความพร้อม และการศึกษา
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประชากร ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  154  คน [9] 

3.2.1.2 การศึกษาแนวทางการแก้ไข ปัญหาการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ที่มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ทางด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็นโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
3.2.2.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
จ านวน110 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของเครซซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) [4] 
3.2.2.2 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา การเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้แก่  ผู้ เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) [5] 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 
4.1 ผลการศึกษาการเตรียมความในการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พบว่า ผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
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 ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ 
ด้านเงิน และ4) ด้านการติดตามและประเมินผล  มีการ
เตรียมความพร้อมสูงสุดคือ ด้านคน และน้อยที่สุด คือ 
ด้านวัสดุสิ่งของ   
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4.2 ผลการศึกษาปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  พบว่า ผู้บริหารมีปัญหาความ
พร้อมการพัฒนาเรี ยนรู้ สู่ ประชาคมอาเซียนของ
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 และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการจัดการและ 
4) ด้านการติดตามและประเมินผล มีปัญหาการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ 
ด้านคน 
   
4.3 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความพร้อมการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พบว่า  
4.3.1 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน น านโยบาย
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และจัดท าโครงการเพื่อรองรับการเตรียมสู่
ประชาคมอาเซียน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเพียงพอ  
4.3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาต้องมีการจัดท า
หลักสูตรอาเซียนในรูปแบบหลากหลาย จัดหาสื่อให้
เพียงพอกับความต้องการ จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม และพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
4.3.3 ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อวางแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดท าแบบนิ เทศและมีการนิ เทศอย่ างหลากหลาย 
สถานศึกษาควรแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
อาเซียนมานิเทศให้กับบุคลากรในโรงเรียน  และน าผลการ
นิเทศมาวิเคราะห์ปรับปรุงและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4.3.4 ด้านการติดตามและประเมินผล สถานศึกษาควร
จัดท าตัวช้ีวัดการประเมินและน าไปติดตามและประเมินผล
อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง พร้อมน าผลการประเมินไปปรับปรุง
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5. การอภิปรายผล 
 การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
5.1 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้การ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ผู้บริหารมี
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรวรรณ  สีลวานิช [14] ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของ
นั กศึ กษา คณะ ส ง เ ค ร า ะห์ ศ าสต ร์ กั บ ก า ร เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง คือ ด้านการเตรียมพร้อมของนักศึกษาในการ
ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
สอดคล้องกับ กรกช อัญชลีนุกูล [1]  ได้ศึกษาความ
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
สถาบันการศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาทั้งที่สังกัด
รัฐบาลและสังกัดเอกชนมีทั้งส่วนที่มีความพร้อมและ
ส่วนที่ไม่มีความพร้อม สถาบันอาชีวศึกษาที่มีความ
พร้อมนั้นพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ได้ทันทีที่รัฐบาลประกาศระเบียบ ข้อบังคับออกมา
ชัดเจน เนื่องจากมีความพร้อมด้านปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้าน
บุคลากรและด้านงบประมาณ  ส่วนสถาบันการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาทั้งที่สังกัดรัฐบาลและสังกัดเอกชน ที่
ยังมีส่วนที่ ไม่พร้อมมักเป็นสถาบันฯ ที่มีนักเรียน/
นักศึกษาในปริมาณไม่มากพอท่ีจะเลี้ยงตนเองได้ ต้องพึ่ง
งบประมาณและแรงส่งเสริมจากภาครัฐ หากสถาบัน
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ   ให้



104                                                                                            วารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557          
 

อยู่ในระดับมาตรฐานก็ย่อมจะมีความพร้อมเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษายังมองไม่เห็นความส าคัญของการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่าจะต้องพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ
เพื่อบ้าน ความสามารถในการใช้  ICT อินเทอร์เน็ต 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การ
ค านวณ การให้เหตุผล การแสวงหาความรู้ ความสามารถ
ในการใช้กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา การสืบเสาะ 
การสร้างความตระหนัก การแสวงหาความรู้ และผู้เรียน
ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ทักษะชีวิต กล้า
แสดงออก เอื้ออาทรและแบ่งปัน เข้าใจตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่
เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 
 
5.2 ผลการศึกษาปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามี
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเรียนรู ้สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู ่ในระดับปานกลาง ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
หทัยทิพย์ บัวอ่อง [13] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพร้อมของบุคลากรในการจัดท าสารสนเทศ
บุคลากรกับคุณภาพของสารสนเทศที่ส่งไปยังส านักงาน
สามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ความพร้อมของ
บุคลากร ในการจัดท าสารสนเทศบุคลากร ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดปราจีนบุรี มีความ
พร้อมในด้านความสามารถ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
เวลา อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 และจตุพร ยงศร [2] ได้
ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ
เชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย์ พบว่า มีจุด
คล้ายคลึงกัน  3  ประการ คือ 1) การขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง  2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และ 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  และจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน พบว่า การเมืองการปกครอง สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม จ านวนประชากร 
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคม
อาเซียนส่งผลให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ความแตกต่างกัน 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการด าเนินงานการเตรียมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม Sister school 
กลุ่ม Buffer school  และกลุ่ม Asean Focus school 
ดังนั้นการด าเนินการในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ที่ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศภายในและการติดตามและประเมินผล
จึงไม่ครอบคลุม และประกอบด้วยผู้บริหารยังมองไปไม่
เห็นความส าคัญการเตรียมความพร้อม ดังนั้นปัญหา
ความพร้อมการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่
เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลาง   
  
5.3 ผลการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความพร้อมการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรน า
นโยบายก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
จัดท าโครงการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดสรรงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ พี ย งพอ  ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ จัดสรร
งบประมาณให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรมีการวางแผนการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง จัดท าแบบนิเทศและมีการนิเทศ
อย่างหลากหลาย สถานศึกษาควรแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านอาเซียนมานิเทศให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน  และน าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ ปรับปรุง 
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ด้านการติดตาม
และประเมินผล สถานศึกษาควรจัดท าตัวช้ีวัดการ
ประเมินและน าไปติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
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ต่อเนื่อง พร้อมน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  เรืองวิทย์  จันทรลือชา [6] ได้ศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
โรงเรียนท่ากุญชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น  เขต  5  พบว่ า  แนวทางพัฒนาการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาจากข้อ
ค้นพบ สรุปได้ดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาเอกสาร การติดตาม
ประเมินผล ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม และการให้งบประมาณ และสอดคล้องกับ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] ได้กล่าวว่า 
การพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการ
เป็นสมาชิกที่ ดี ของประชาคมอา เซี ยน สามารถ
ติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคง
ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน โดยก าหนดแนวการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียนคือ จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ มีความ
หยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
การสร้างความตระหนัก กระบวนการสื่อสาร ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน 
สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริง และจัดการเรียนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อความเป็น
พลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียน 
 ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะว่ า การพัฒนาการเรี ยนรู้ สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเตรียม
คนให้พร้อม  เนื่องจากคนมีความส าคัญให้การขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินการไปได้ นอกจากนั้น
หลักสูตรก็มีความส าคัญ เพราะหลักสูตรถือเป็นหัวใจใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ถ้าผู้บริหารและคณะครู
ร่วมกันด าเนินการให้เรื่องหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาก็จะมีความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตข้างหน้า 
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บทคัดย่อ 

  การปฏิเสธความคิดเชิงอภิปรัชญา และไม่เช่ือมั่นต่อความจริงสูงสุด ในรูปแบบที่เรียกว่า “กังขานิยม” เป็น
ท่าทีท่ีสําคัญประการหนึ่งของนักคิดแบบหลังสมัยใหม่นิยม งานเขียนของปราบดา หยุ่น นักเขียนร่วมสมัยของไทยปรากฏ
ลักษณะความเป็นหลังสมัยใหม่ในหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งท่าทีที่มีต่อสัจธรรมและแนวคิดเชิงอภิปรัชญา 
นอกจากนี้แล้วงานเขียนของปราบดายังสะท้อนถึงสภาพการณ์ของสังคมแบบหลังสมัยใหม่ในหลายประการ เช่น สภาพดก
ดื่นและผสมผสานทางวัฒนธรรม สินค้าและการบริโภค เป็นสังคมล้ําความจริง ประกอบขึ้นจากการจําลองจนไม่สามารถ
กําหนดได้แน่นอนชัดเจนว่าอะไรคือความเป็นจริง รวมถึงการที่มนุษย์ตกอยู่ในภาวะสูญเสียความเช่ือมั่นต่ออุดมคติ และ
การสูญเสียตนเองเพราะตกอยู่ภายในวงล้อมของสินค้าและการบริโภคเชิงสัญญะ เป็นต้น  
ค าส าคัญ : 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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บทน า 
 
แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม หรือ “โพสต์โมเดิร์น” 

(postmodernism) เป็นแนวคิดที่ได้รับการกล่าวถึงและ
นําไปปรับใช้อย่างกว้างขวางในบริบทของสังคมไทย 
โดย เฉพาะในแวดวงวิ ชาการด้ านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และในระยะต่อมาคําและแนวคิดนี้ไม่ได้
จํากัดเฉพาะในแวดวงนักวิชาการหรือปัญญาชนเท่านั้น 
แต่แทบจะกล่าวได้ว่าคําและแนวคิดนี้ได้แพร่กระจาย
ออกไปสู่ผู้คนในทุกระดับและทุกวงการ  

อย่างไรก็ตาม ท่าทีหรือปฏิกิริยาในการตอบรับ
แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมก็มีความแตกต่างกันออกไป 
บางกลุ่มอาจคลั่งไคล้ไหลหลงทั้งที่อาจยังไม่เข้าใจแจ่มชัด 
บางกลุ่มมองว่าแนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นจุดสุดยอดทาง
ภูมิปัญญาของมนุษย์และสถาปนาแนวคิดนี้เหนือแนวคิด
อื่น ๆ ทั้งที่แนวคิดดังกล่าวอาจย้อนแย้งกับตัวแนวคิดนี้
เอง บางกลุ่มโต้แย้งหรือโจมตีแนวคิดหลังสมัยใหม่ว่า
บ่อนทําลายบรรทัดฐานทางสังคมทั้งมวล บางกลุ่มบอก
ว่าแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมเป็นผลผลิตของสังคม
ตะวันตกซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับสังคมไทย บางคนบอกว่า
แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมไม่ใช่อะไรใหม่แต่เป็นสิ่งที่
ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปนานแล้วในวิถีชีวิตความเป็นอยู่
แบบ “ไทยๆ” บางคนมองว่าแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม
เป็นแค่ “ของเล่นใหม่” ทางความคิดที่จําเป็นจะต้อง
ศึกษาเรียนรู้และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมในแวดวงของ
ตน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความแปลกใหม่ ซึ่งถือว่า
เป็นท่าทีต่อแนวคิดนี้ที่ค่อนข้างแตกต่างหลากหลาย 

อภิปรัชญา (metaphysics) เป็นสาขาหนึ่งในวิชา
ปรัชญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารัตถะของความ
จริงแท้ (reality essence) เกี่ยวกับโลกและมนุษย์ เป็น
ศาสตร์ที่สนใจและให้คําอธิบายต่อสิ่ งที่พ้นไปจาก
ประสาทสัมผัส อาทิ พระเจ้า ผี นรก สวรรค์ นิพพาน 
ฯลฯ นักคิดและนักปรัชญาได้พยายามหาคําตอบหรือ
คําอธิบายต่อข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวตลอดมา จนเกิด
เป็นสํานักคิดทางปรัชญาต่าง ๆ จํานวนมาก อย่างไรก็
ตามด้วยเหตุที่แนวคิดทางปรัชญาทุกสํานักล้วนแต่ถูก
โต้แย้งด้วยเหตุผลจากฝ่ายตรงข้ามได้เสมอ จึงกล่าวได้ว่า
ในทางปรัชญานั้นไม่มีแนวคิดไหน “จริงแท้ที่สุด” หรือ
ยังไม่สามารถท่ีจะได ้“คําตอบสุดท้าย” เกี่ยวกับโลกและ
มนุษย์อยู่น่ันเอง  

ลักษณะอันเป็นธรรมชาติของปรัชญาประการหนึ่ง
เช่นนี้สอดคล้องกับคํากล่าวเปรียบเทียบเชิงเย้ยหยันถึง
บทบาทและพันธกิจของนักปรัชญาหรือผู้สนใจปรัชญาว่า
เสมือนหนึ่ง “คนตาบอด” ที่พยายามไล่จับ “แมวสีดํา” 
ใน “ห้องที่มืดมิด” อันแสนกว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งฟังดูแล้ว
เป็นเรื่องที่เหนื่อยยาก สูญเปล่าหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย 
ซึ่งสอดรับกับท่าทีแบบหลังสมัยใหม่นิยม ที่จะกล่าวถึง
ต่อไป  

ในบริบทของวรรณกรรมไทย คําถามที่มักตามมา
เสมอเมื่อมีการกล่าวถึงลักษณะของวรรณกรรมหลัง
สมัยใหม่ที่ปรากฏในสังคมไทยก็คือวรรณกรรมหลัง
สมัยใหม่คืออะไร สังคมไทยเป็นสังคมหลังสมัยใหม่จริง
หรือ นักเขียนรู้หรือไม่ว่าตนเองได้ผลิตงานหลังสมัยใหม่ 
การช้ีว่าวรรณกรรมไทยมีลักษณะของวรรณกรรมหลัง
สมัยใหม่เป็นการแห่แหนตามกระแสที่มาจากตะวันตก
หรือไม่  อย่างไรก็ตามมีข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับว่า
บัน เทิงคดี ไทยในระยะหลั ง  ๆ มีแนวการเขียนที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นงาน
หลายเรื่องของวินทร์  เลียววาริณ ปราบดา หยุ่น 
ปริทรรศ หุตางกูร หรือเรื่องสั้นที่“ทดลอง” เขียนโดย
นักเขียนหลากหลาย ปรากฏกระจายทั่วไปในหนังสือ
รวมเรื่องสั้นต่างๆ เช่น ช่อการะเกด หรือ สนามหญ้า แม้
วรรณกรรมซีไรต์เองหลายเรื่องก็มีความแตกต่างจากขน
บอย่างน่าสนใจ เช่น เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุ
อินทร์แขวน เวลา ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน สิ่งมีชีวิต
ที่เรียกว่าคน และความน่าจะเป็น ความแตกต่างนี้เป็น
ประเด็นที่นักวัฒนธรรมศึกษาและนักวรรณคดีศึกษา
สังเกตได้ บางคนเรียกกลุ่มนี้ว่า “หลังสมัยใหม่” [1] 

ในแวดวงวรรณกรรมไทยเมื่อกล่าวถึงผลงานท่ีมีท่าที
หรือลักษณะแบบหลังสมัยใหม่ ช่ือของ ปราบดา หยุ่น 
นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรต์) 
พ.ศ. 2545 ถือเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีผลงานน่าสนใจ
อย่างยิ่ง งานเขียนของเขามักท้าทายขนบนิยมหรือสัญ
นิยมทางวรรณกรรม (literary convention) ทั้งในแง่
รูปแบบและเนื้อหา ซึ่งสัญนิยมที่ปราบดาท้าทายก็คือ
รูปแบบและเนื้อหาที่มีรากฐานอยู่บนคตินิยมสมัยใหม่ 
(modernism) นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เมื่องานของปราบ
ดาได้รับการเผยแพร่ทั่วไปในวงกว้าง นอกจากจะได้รับ
เสียงช่ืนชมยินดีแล้ว  ยังทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จํานวนมาก รวมถึงการที่ผลงานของเขาถูกตําหนิติติงว่า 
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“อ่านไม่รู้เรื่อง” หรือคํากล่าวหาที่พัฒนาไปจนถึงขั้นว่า
ปราบดาเป็นผู้ทําภาษาไทยให้วิบัติ ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้ว
คําตําหนิติติงและข้อกล่าวหาท้ังหมดล้วนมีสาเหตุมาจาก
ลักษณะ “โพสต์โมเดิร์น” หรือ “หลังสมัยใหม่” ที่ปรากฏ
อยู่ในงานของเขานั่นเอง 

การปฏิเสธอภิปรัชญาและการไม่เช่ือมั่นต่อความจริง
สูงสุดในงานของปราบดา 

แง่มุมหนึ่งของแนวคิดหลังสมัยใหม่นั้นไม่สนใจที่จะ
ตอบคําถามหรือปัญหาทางอภิปรัชญาที่ดําเนินมาตลอด
ประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษย์ เพราะไม่เช่ือในความ
มีอยู่ของความจริงสูงสุด (absolute truth) แต่เชื่อว่า
แม้ที่ผ่านมามนุษย์จะพยายามหาคําตอบสักเท่าใดก็ไม่มี
ทางค้นพบหรือไม่สามารถมีส ัจธรรมหรือทฤษฎีใด
สามารถอธิบายโลกนี ้ได้อย่างครอบคลุมด้วยข้ออ้าง
ความจริงหรือทฤษฎีเพียงทฤษฎีเดียว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากต้องกระทําภายใต้การใช้ภาษาด้วยแล้ว ยิ่งเกิด
ปัญหาให้ต้องพิเคราะห์มากมาย นักคิดหลังสมัยใหม่
ถึงกับกล่าวทํานองว่า ไม่มีความจริงชนิดที่รอให้ใครสัก
คนหนึ่งไปค้นพบ (discover) แล้วนํามาบอกกล่าว มีแต่
เพียงความจร ิงที ่ถ ูกประกอบสร้าง (construction) 
ขึ้นมาภายใต้บริบทของเงื่อนไขหรือสถานการณ์ต่างๆ 
เท่านั้น  

ในรวมเรื่องสั้นชุด “ความน่าจะเป็น” ของปราบดา 
หยุ่น เรื่องสั้น “บรรยากาศเป็นกันเอง” ตะกอน   ซึ่ง
เป็นตัวละครเอกในเรื่องไม่รู้ว่าเขาถูกนํามาขังอยู่ในห้อง
มืดได้อย่างไร แม้จะพยายามถามหาคําตอบจากชาย
ลึกลับที่เฝ้าเขาอยู่ก็ไม่สามารถรู้คําตอบได้ เพราะชาย
ลึกลับก็ไม่รู้เช่นเดียวกัน  

 
“ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง”  
ชายลึกลับเงียบไปครู่ใหญ่ จนตะกอนนึกว่าเขาอาจจะ

ผล็อยหลับคาอ่าง ไปแล้ว 
“นั่นเป็นคะ คะ คะ คําถามที่ตะ ตอบยาก” ชายลึกลับ

พึมพําคล้ายพูดกับตัวเอง 
ตะกอนปาดเหง่ืออีกครั้ง คราวนี้ฝ่ามือขวาของเขารู้สึก

เหนียวขึ้นมาอย่างหนึบหนับใจ 
“พยายามตอบหน่อย จะเป็นพระคุณอย่างสูง” 
“นะ นะ นาย อยากได้คะ ความจริง หระ หระ หระ 

หระ หระ หรือคะ ความเท็จ”[2]  
  

ถึงที ่สุดแม้จะมีชายลึกลับผู้หนึ ่งเป็นที่พึ ่งคอยให้
คําอธิบายแก่เขา แต่คําอธิบายติดอ่างตะกุกตะกักจาก
ชายลึกลับ ก็มิใช่อะไรอื่นหากแต่สะท้อนให้เห็นความ
ไม ่ราบรื ่นสมบูรณ ์ของคําอธ ิบายหร ือแนวค ิดเช ิง
อภิปรัชญาทั้งหมดที่เคยมีมา ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอใน
การไขปริศนาและข้อสงสัยของมนุษย์ได้ จนแล้วจน
รอดตะกอนหรือผู้อ่านเองก็ไม่อาจรู้ได้แน่ชัดเช่นกันว่า 
เขาถูกนํามาขังอยู่ในห้องนั้นได้อย่างไร และด้วยสาเหตุ
อะไร  ตัวละครอย่างตะกอนก็ไม่ต่างไปจากมนุษย์ที่มา
อาศัยอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่อาจรู้สาเหตุที่แท้จริง แม้จะ
พยายามหาคําตอบอย ่างไร  ก ็ไ ม ่เคยได ้คําตอบที่
พอเพียง และเพียงพอที่จะหยุดการค้นหา คําถามที่ตัว
ละครสนใจในลักษณะนี้คือคําถามเชิงอภิปรัชญา ซึ่ง
แนวคิดหลังสมัยใหม่เห็นว่าไม่ม ีประโยชน์ที ่จะตั ้ง
คําถามและแสวงหาคําตอบกันอีกต่อไป [3]   

ดังนั้น ในเรื่องสั้น “เจอ” ปราบดาเสนอคําตอบ
ง่ายๆ ต่อคําถามสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินไปและการ
สิ้นสุดของโลก และการวิตกกังวล ครุ่นคิดต่อชีวิตและ
ความตาย ซึ่งเป็นปัญหาในระดับอภิปรัชญาว่า แท้จริง
แล้วการแตกดับของโลกที่นําไปสู่ความตายไม่ใช่เรื่อง
น่ากลัวอะไร เพราะเป็นเพียงเรื่อง “แป๊บเดียว” เท่า
นั้นเอง คําตอบดังกล่าวไม่ใช่มาจากนักปราชญ์ที่ไหน 
แต ่หล ุดจากปากของเด ็กที ่กําล ังหาสิ ่งของอะไร
บางอย่างริมหาด เป็นคําตอบต่อความตายที่ชัดเจน
เรียบง่าย และชี้ชัดถึงการเข้าใจและยอมรับธรรมชาติ
ของชีวิตโดยไม่สร้างเง่ือนไขให้รุงรัง [4]  

ท่าทีต่อปัญหาเชิงอภิปรัชญาที่ว่าด้วยการแสวงหา
ความจร ิงส ูงส ุดของมนุษย์ ย ังป รากฏในเรื ่องสั ้น 
“ตื้น-ลึก หนา-บาง” อีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องราวของนัก
เดินทางคนหนึ่งที่บังเอิญไปพบ “ความลับ” ซึ่งตกมา
จากนอกโลก ซึ ่งต ่อมากลายเป็นข่าวครึกโครมทั ่ว
ประเทศและทั่วโลก แม้จะมีความคาดหวังว่าเขาจะได้
เผยแพร่สิ่งที่เขา “ค้นพบ” แก่สาธารณะ แต่จนแล้ว
จนรอดนักเดินทางคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกให้ใครรู้
ได้ว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นคืออะไร ‘เพราะความลับนั้นไม่
มีในโลก’  

ในเรื ่องสั ้นนี ้ปราบดาต ้องการเล ่นก ับสํานวน
“ความลับไม่มีในโลก”ที่ใช้กันในความหมายทั่วไปว่า 
ไม่มีใครสามารถเก็บความลับเอาไว้กับตัวได้ตลอดเวลา 
เพราะมันย่อมเปิดเผยออกมาในวันหนึ่ง ไม่ว่าจะตั้งใจ
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หรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ปราบดาได้นํามาใช้ใหม่ด้วยการ
สร้างเรื่องว่า เมื่อปรากฏมี “ความลับจากนอกโลก” 
พลัดตกลงมา ทันทีที ่มาถึงโลกแม้จะมีใครบางคน
สามารถรับรู้ปรากฏการณ์ดังกล่าวในวินาทีนั้น แต่ก็ไม่
สามารถรักษาหรือทรงจํามันไว้ในฐานะความลับอีก
ต่อไปเพราะ “ความลับย่อมไม่มีอยู่ในโลก”เมื่อมันไม่มี
อยู ่จึงไม่สามารถบอกมันแก่ใครได้ หรือหากจะบอก
ออกไปมันก็จะไม่เป็น “ความลับ” อีกต่อไป ซึ่งถือเป็น
การเล่นกับความหลากหลายและความย้อนแย้งของ
ความหมาย อันเป็นปัญหาระหว่างภาษากับความจริง
นั่นเอง 

หากเราจะตีความว่าความลับในเรื่องเป็นสัจธรรม
ความจริงที่ดํารงอยู่อย่างเป็นภววิสัย (objectivity) รอ
การ “ค้นพบ” ของใครสักคน แล้วนํามาบอกกล่าวแก่คน
อื่น หรือหากมีสัจธรรมความจริงอยู่ แต่ทันทีที่จําเป็นต้อง
อธิบายผ่านภาษา ก็จะสูญเสียสถานะดั้งเดิมไปในทันที 
เหมือนเช่นที่ ความลับจะยังคงเป็นความลับ แต่ทันทีที่
ประกาศออกไปก็ไม่อาจรักษาการเป็น “ความลับ” ของ
มันไว้ได้อีกต่อไป 

  ความหมายอีกประการหนึ่งที่ เ ช่ือมโยงอยู่กับ
แนวคิดหลังสมัยใหม่ในเรื่องภาษาก็คือ แม้นักเดินทางจะ
ค้นพบความลับ และมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะบอก
กล่าวแก่มนุษยชาติก็จริง แต่ด้วยอานุภาพของประโยค 
“ความลับย่อมไม่มี ในโลก”ที่ เป็น เสมือนสัจพจน์ 
(axiom) จึงกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ให้เขาสามารถพูดอะไร
ได้มากนัก เพราะหากพูดออกไปจะขัดแย้งหรือกระทบ
ต่อสถานะของสัจพจน์ดังกล่าวทันที ซึ่งเรื่องนี้จะมีผล
ย้อนแย้งกันสองทางคือ หากเขาสามารถบอกกล่าวสิ่งที่
เป็น “ความลับ” ออกไป แสดงว่าสัจพจน์นี้ไม่น่าเช่ือถือ 
แต่หากสัจพจน์นี้น่าเช่ือถือ ถูกต้อง เที่ยงแท้นิรันดร์
ตลอดไป ก็แสดงว่า “ความลับ” ที่เขากําลังจะบอกเล่า
ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น  

 นักคิดหลังสมัยใหม่คนสําคัญอย่าง มิเชล ฟูโกต์ 
(Michel Foucault) เห็นว่า “ความจริง” ที่เรารับรู้ผ่าน
การประกาศ ตอกย้ําต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่การค้นพบแต่ล้วนถูก
สร้างขึ้น (Truth is not discovered but produced) 
หรือที่เขาเรียกว่าการสร้าง discourse หรือวาทกรรม [5] 
“ความจริง” ซึ่งยึดถือกันในโลกปัจจุบันนั้น ไม่ใช่สิ่งที่
ดํารงอยู่แล้วเช่นนั้น หากแต่ เป็นเรื่องของระบอบ 
(regime) ที่ทําหน้าท่ีผลิต แจกจ่าย วางกฎ หรือรวบรวม

ถ้อยแถลงให้ความหมายแก่ “ความจริง” ฟูโกต์เห็นว่า 
“ภาษา” ก็เป็นผลของการสร้างความจริง และหาได้เป็น
สารัตถะอย่างใดไม่ วาทกรรม (discourse) ในทางภาษา
นั้น จึงเป็นเรื่องของระบอบที่คอยจัดระเบียบให้เกิด 
“ความจริง” ด้วยการสร้างความหมาย ให้ค่า และ ความ
ถูกต้องชอบธรรมแก่สิ่งต่างๆ ในสังคม วาทกรรมจะเป็น
การรวมตัวของชุดความจริงย่อยที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละ
ส่วนมีอิสระและยุทธศาสตร์เฉพาะตัวที่พยายามต่อสู้ 
เพื่อให้มีอํานาจในการแถลง 

ความหมาย ทําให้ “วาทกรรม” กลายเป็นเรื่องของ
ปฏิสัมพันธ์ และสัมพันธ์กับเรื่องของการต่อสู้และอํานาจ 
กล่าวคือ หากวาทกรรมชุดใดจะมีอํานาจ วาทกรรมชุด
นั้นจะต้องมีปฏิบัติการเพื่อกีดกันวาทกรรมอื่นให้เป็น
วาทกรรมที่ผิด และวาทกรรมที่ขึ้นมาเถลิงอํานาจจะมี
กลไกการวิจารณ์ชุดวาทกรรมอื่นหรือวาทกรรมเก่าให้
หมดความถูกต้อง พร้อมทั้งให้เอกสิทธิ์ความถูกต้องแก่
ผู้ใช้วาทกรรม ทั้งนี้วาทกรรมจะสามารถขึ้นมาเถลิง
อํานาจและดํารงอยู่ในสังคมอย่างชอบธรรมเช่นนั้นได้ก็
โดยผ่านพิธีกรรมบางประการที่ทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
น่าเ ช่ือถือ เช่น พิธีกรรมทางศาสนา กระบวนการ
ยุติธรรม หรือในปัจจุบัน อาจจะเป็นกระบวนการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ และยิ่งวาทกรรมนั้นดําเนินอยู่แต่ในวง
แคบ ๆ เช่น ในกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา ก็ยิ่งทําให้
ชุดวาทกรรมนั้นมีเอกสิทธ์ิและมีอํานาจมากยิ่งข้ึน   
 

แนวคิดต่อความจริงของมิเชล ฟูโกต์ ดังกล่าว 
สอดรับกับท่าทีที่ปรากฏในผลงานของปราบดา อย่าง
ชัดเจน ในรวมเรื่องสั้น “กระทบไหล่เขา” ซึ่งปราบ
ดาเขียนถึงบุคคลที่ทรงอิทธิพลทางความคิดต่อเขา 
โดยเฉพาะเมื่อเขียนถึงนักปรัชญาอย่างฟรีดริช นิทเช่ 
(Friedrich Nietzsche) ซึ่งถือเป็นปรมาจารย์ของนัก
คิดหลังสมัยใหม่ ในเรื่อง “สัจธรรมคือความลวงที่ถูกเช่ือ: 
วิธีไม่เช่ือชีวิตแบบฟรีดริช นิทเช่” ปราบดากําหนดให้
ล ูกศ ิษย ์ของ นิทเช่คนหนึ ่งทบทวนและอภิปราย
แนวคิดของอาจารย์ผ่านการเขียนจดหมายถึงผู้หญิงที่
ไม่มีตัวตนช่ือ “เอมิลี่” ว่า 

 “นิทเช่กระทํากับผมได้ถึงขั้นนั้นได้อย่างไรน่ะหรือ 
เอมิลี ่คุณฟังนะ-ก่อนอื่น เขาบอกผมว่าภาษามนุษย์
เป็นสิ ่งที ่เ ชื่อถือไม่ได้ เพราะมันเป็นเพียง เครื ่องมือ
สื่อสาร ไม่มีอะไรสามารถพิสูจน์ว่าภาษาคือตัวแทน
ของความจริง ดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากภาษา ย่อมถือ
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เป็นสัจธรรมไม่ได้-แล้วชีวิตนี้ผมมีอะไรอีกเล่านอกจาก
ภาษา! แล้วคุณล่ะเอมิลี่-ชีวิตคุณมีอะไรนอกจากนั้นไหม 
หากคุณไม่รู้จักคําว่าพระเจ้า คุณจะศรัทธาในพระองค์
ไหม หากคุณไม่รู ้จักคําว่าความสุข คุณจะแสวงหามัน
อย่างเอาเป็นเอาตายไหม หากคุณไม่รู้จักคําว่า สัจธรรม 
สิ่งใดเล่าที่คุณจะเช่ือว่าเป็นสัจธรรม”[6]    

เรื่องสั้นเรื่องนี้ของปราบดาย้ําให้เห็นอย่างเด่นชัดใน
ประเด็นภาษากับความเป็นจริง โดยพยายามที่จะอธิบาย
ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาในการเข้าถึงความจริงของ
มนุษย์อย่างครอบคลุมทุกแง่มุม นอกจากจะกล่าวถึง
ภาษาในฐานะปัญหาอุปสรรคอันสําคัญในการกําหนด
ความจริงหรือ “สิ่งที่ถูกรู้” แก่เราแล้ว เมื่อพิจารณาใน
ด้าน “ตัวตน” ของความเป็นมนุษย์ที่ทําหน้าที่เป็น
ฐานรองรับความรู้ความจริงบางอย่าง หรือเรียกว่าเป็น 
“ผู้รู้” ก็พบว่ามีความไม่น่าเชื่อถืออยู่เช่นเดียวกัน      

นอกจากนี้ปราบดายังล้อวาทะทางปรัชญาที่มี
ช่ือเสียงของนิทเช่ที่ว่า “พระเจ้าตายแล้ว” โดยเขียนให้
ลูกศิษย์ของนิทเช่รู้สึกโกรธที่อาจารย์ของตนกล่าวว่า 
“พระเจ้าตายแล้ว” ที่โกรธ ไม่ได้เป็นเพราะความยะโส
โอหังของนิทเช่ที่ป่าวประกาศเช่นนั้น แต่โกรธเพราะว่า
เขานึกภาพการตายของพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกไม่
ออก แต่เขาก็ยังอยากนึกให้ออก และเขาเห็นว่าสิ่งใดก็
ตามที่ใช้ภาษาอธิบาย ถึงแม้จะตายก็ยังอยู่ ในทัศนะของ
เขาเห็นว่า หากคําว่า “พระเจ้า” ยังคงอยู่ พระเจ้าจะ
ตายได้อย่างไร ซึ่งถือเป็นการเล่นล้อกับความจริงของนิท
เช่และอํานาจการครอบงําของภาษาที่อยู่เหนือความ
ความคิดและความจริงของนักปรัชญาคนสําคัญอีก
ช้ันหนึ่งนั่นเอง 

ท่าทีที่สําคัญประการหนึ่งของนักคิดหลังสมัยใหม่
คือการกังขาไม่เชื่อมั่นต่อความจริงขั้นสูงสุดหรือระดับ
ปรมัตถ์ (absolute truth) หรือที่เรียกในทางปรัชญา
ว่าเป็นพวกกังขานิยม (skepticism)  ผลงานของปราบ
ดาในหลายบทตอนรวมทั้งที่กล่าวมาข้างต้นปรากฏท่าที
ดังกล่าวอยู่เสมอ การตั้งช่ือหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่ง
ว่า “ความน่าจะเป็น” ซึ่งหมายถึงภาวะที่อยู่ระหว่าง
เส้นพรมแดนของความจริงกับความลวง สิ่งที่ถูกกับสิ่งที่
ผิด เป็นการสรุปรวบยอดทัศนะของเขาต่อสิ่งที่เรียกว่า      
สัจธรรมความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนที่สุด กล่าวคืออาจ
ไม ่ม ีความจร ิงใด ๆ ในโลกนี ้ ม ีก ็เพ ียงแต ่ช ุดของ
คําอธิบายบางอย่างที่มี “ความน่าจะเป็น” เท่านั้น 

เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถก้าวพ้นตัวตนอันซับซ้อนของเรา 
และฝ่าทะลุม่านแห่งภาษาและวาทกรรมต่างๆ ไปได้ 
เมื ่อนั้นเราอาจจะพบกับความจริงแท้ก็ได้ แต่ปัญหา
สําคัญอีกช้ันก็คือเราสามารถทําเช่นนั้นได้จริงหรือไม่   

นอกจากท่าทีต่อสิ ่งที่เรียกว่าอภิปรัชญา สัจธรรม
หรือความจริง ดังกล่าวมาแล้ว ผลงานของปราบดา หยุ่น 
ทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายยังได้นําเสนอสภาพการณ์ของ
ผู้คนและสังคมหลังสมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยภาพลานตา
ทางวัฒนธรรม สินค้าและการบริโภค เป็นสังคมล้ํา
ความจริง (hyperreality) ประกอบขึ้นจากการจําลอง 
(simulation) และการยุบตัว ( implosion) ตาม
แนวคิดของโบดริยารด์ (Jean Baudrillard) ดังที่
ปรากฏใน “ชิทแตก!” ซึ่งเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์แห่ง
อนาคตของเขา     

ขณะที่ในรวมเรื่องสั้น “เมืองมุมฉาก” ทุกเรื่องใช้
เมืองนิวยอร์กเป็นฉากเดินเรื่อง แต่ภาพของเมือง
นิวยอร์กที่ปรากฏอยู่ ในแต่ ละเรื่ องกลับไม่มีอะไร
เหมือนกันเลย เมืองที่ดูเหมือนสร้างด้วยแท่งมุมฉากต่อ
กัน เต็มไปด้วยชีวิตที่หลากหลาย ผสมผสานด้วยผู้คน
หลายเช้ือชาติ ต่างความคิด ความเช่ือ และวัฒนธรรม
ถึงแม้ ปราบดา หยุ่น จะใช้นิวยอร์กเป็นภาพฉากสําคัญ 
แต่ภาพของนิวยอร์ก กลับเช่ือมโยงความคิดของเราให้
เห็นเมืองอื่นๆ ที่มีสภาพไม่แตกต่างกัน ทุกที่ล้วนเกิดจาก
การผสมผสานด้วยรูปแบบชีวิตที่แตกต่าง ดูไม่ลงตัว โลก
ปัจจุบันเป็นโลกท่ีได้ละลายวัฒนธรรมทุกอย่างหลอมรวม
เป็นหนึ่งเดียว [7]  

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภค
จนล้นเกินของคน เช่น ในเรื่องสั้น “ตีนเตือน” ซึ่งเป็น
เรื่องราวของ “รงค”์ เด็กชายผู้คลั่งไคล้ใหลหลงการอ่าน
การ์ตูนประเภทสงครามอวกาศ เดินอ่านการ์ตูน ก้มๆ 
เงยๆ ในระหว่างเลิกจากโรงเรียนกลับบ้าน เนื้อหาจะมี
การปะทะไล่ล่ากันระหว่างปิศาจกับอัศวินผู้พิทักษ์โลก 

เมื่อเดินไปสักระยะเด็กชายรงค์รู้สึกว่ามีชายลึกลับ
คนหนึ่งเดินตามเขามาข้างหลัง ขณะที่ส้นเท้าทั้งสอง
ข้างของรงค์ก็เริ่มมีอาการกระตุกอย่างผิดปกติ แต่เขาก็
ยังคงอ่านการ์ตูนต่อสู้นั้นไปเรื่อยๆ และเขาเริ่มรู้สึกตัว
ว่าสองเท้าของเขาสับวิ่งอย่างฉับไว และเมื่อหันกลับไป
มองชายลึกลับปรากฏว่าหน้าตาเหี ้ยมโหดของเขาก็
กําล ังตามไล ่ล ่า เขามาอย ่างรวดเร ็ว เช ่น เด ียวก ัน 
จนกระทั่งเขาสามารถวิ่งหนีไปลงเรือและสั่งให้คนขับ
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เร ่งเครื ่องออกไปได้ แม ้จะแปลกใจในเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาละเลิกการอ่านการ์ตูนในมือ 
เขาอ่านมันจบเล่มบนลําเรือ แต่ยังไม่จบเรื่องเพราะต้อง
อ่านต่อในตอนต่อไป และเมื ่อรงค์เงยหน้าขึ ้นจาก
หนังสือปรากฏว่าผู้โดยสารบนเรือทุกคนหันมามองเขา
เป็นจุดเดียว “ดวงตาทุกคู่ดูเย็นชาไร้ร่องรอยวิญญาณ” 
แต่ละคนร้องประสานเสียงคําว่า “ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า” 
กันระงม สองเท้าของเขานั่นเองที่กระตุ้นให้เขากระโดด
ลงไปในน้ําเพื่อเอาตัวรอด 

เรื่องสั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นสภาพของการเสพติดสิ่ง
จําลองซึ่งได้แก่เรื่องราวการต่อสู้กับปิศาจในการ์ตูนของ
รงค์ การเล่าที่ตัดสลับฉากระหว่างเนื้อหาในการ์ตูนที่รงค์
กําลังอ่าน กับเหตุการณ์จริงขณะเดินทางกลับบ้านทําให้
จินตนาการการต่อสู้ในการ์ตูนกับความจริงในขณะกําลัง
เดินทางของรงค์เช่ือมร้อยกันไปอย่างกลมกลืน และโลก
แห่งการ์ตูนได้กลบกลืนภาวะรู้สํานึกของรงค์หายไป
หลายส่วน รงค์เหมือนอยู่ ในภวังค์ของการไล่ล่าใน
การ์ตูนมากกว่าจะสํานึกรู้โลกของความเป็นจริง  

ประเด็นดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของโบดริยาร์
ที่ว่า โลกยุคหลังสมัยใหม่เป็นโลกล้ําความจริง อันเป็น
ผลที ่ได ้จากประสบการณ์การบริโภคข้อมูลข่าวสาร 
รายการบันเทิง และเทคนิคการสื่อสารที่เข้มข้นและเอา
จริงเอาจังมากกว่าประสบการณ์ชีวิตปกติ อาณาจักรล้ํา
ความจริง หรือภาพจําลองล้ําความจริง ได้แก่ การ์ตูน
ของดิสนีย ์แลนด์ สวนสนุก ห้างสรรพสินค ้า แดน
มหัศจรรย์ รายการกีฬา สิ ่งเหล่านี ้สร้างความจริงได้
มากกว่าความจริงปรนัย ซึ่งรูปแบบ ภาพพจน์ และรหัส
ของสิ่งเหล่านี้จะควบคุมความคิดและพฤติกรรมของ
มนุษย์ในปัจจุบัน [8]  เช่นที่รงค์สร้างภาพของปิศาจไล่
ล่าตนเอง จนกระทั่งต้องกระโดดหนีลงน้ํา ซึ่งสะท้อนให้
เห ็นว ่าภายใต ้ส ังคมบริโภคและข้อม ูลข่าวสารเช่น
ปัจจุบัน มนุษย์ถูกครอบงําโดยภาพพจน์และสิ่งจําลอง
ต่าง ๆ ที ่ย ัดเยียดเข้าสู ่ความรับรู ้ของเราชนิดทําให้
ห่างไกลความเป็นจริงเข้าทุกที โลกปัจจุบันจึงเป็นโลกที่
ภาพพจน์ สิ ่งจําลอง หรือสัญญะของเหตุการณ์ต่างๆ 
เข้ามาแทนที่ประสบการณ์ตรงและความรู้แบบภววิสัย
ของเรามากขึ้นเรื่อยๆ   

หากการ์ตูนที่เด็กชายรงค์อ่านเป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่ง
ในบรรดาสื่ออันหลากหลายของโลกทุกวันนี้ ภาวะที่มนุษย์
ปัจจุบันล้วนถูกครอบงําให้เสพติดอยู่กับสื่อรอบตัวนั้น 

ตามแนวคิดของโบดริยาร์เห็นว่า ความหมายต่างๆ จะถูก
สร้างขึ้นโดยการเคลื่อนย้ายและเคลื่อนไหวของภาพ
ต่างๆ ดังปรากฏในสื่อนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ และอื่นๆ ดังนั้นโลก
ทางสังคมของมนุษย์จึงมีลักษณะเหมือนกับเป็นโลกแห่ง
มายา (make believe universe) ซึ่งมนุษย์แต่ละคน
ตอบสนองต่อภาพลักษณ์ผ่านสื่อต่างๆ มากกว่าต่อตัว
บุคคลหรือสถานท่ีที่แท้จริง  

โบดริยาร์ยกตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุที่ทําให้เจ้าหญิง
ไดอาน่าเสียชีวิตในปี 1997 มีการแสดงออกซึ่งความ
โศกาอาดูรอย่างท่วมท้น ไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศ
อังกฤษเท่านั้น แต่ทั่วทั้งโลก นักคิดผู้นี้ได้ตั้งคําถามว่า 
การแสดงความเสีย ใจอย่างส ุดซึ ้งของประชาชน
ทั้งหลายแสดงต่อตัวตนของเจ้าหญิงไดอาน่า หรือต่อ
ภาพลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น เขาเห็นว่าเจ้าหญิง
ไดอาน่าสถิตในจิตใจของประชาชนผ่านสื ่อ  ดังนั ้น
การสิ ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงจึงเปรียบเสมือนเป็น
เหตุการณ์ในละครทางโทรทัศน์ (soap opera) 
มากกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แท้จริงซึ่งประชาชนได้เข้าถึง 
ดังนั้น ฌอง โบดริยาร์  จึงกล่าวว่า ในโลกทุกวันนี้นั้น 
ช ีว ิต ม น ุษ ย ์ไ ด ้ล ะ ล า ย เ ข ้า สู ่จ อ โ ท ร ท ัศ น ์ ( the 
dissolution of life into TV) เรียบร้อยแล้ว [9]   

นอกจากนี้ตามแนวคิดของโบดริยาร์มองว่าโลกทุก
วันนี้เต็มไปด้วยสัญญะของผลิตภัณฑ์อันดกดื่น และ
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อเมื่อมีผู้บริโภค ความหมายไปอยู่ที่
ผู้บริโภคแต่ละคน โดยอาศัยสินค้าที่บริโภคใช้สอย
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
เข้าใจทุกอย่างผ่านสรรพสิ่งรอบๆ ตัวเขา ซึ่งพบว่าใน
ห้องดังกล่าวมีวัตถุสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เขาอ่าน
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ความหมายเพื่อเช่ือมโยงหาตําแหน่งแห่งที่ของตนเอง
มากมาย เช่น สกุลสัญชานงาหน้าต่างเจตจํานงลงกลอน
และกุญแจโซฟาจารวารเฟอร์นิเจอร์ สสารงานพลาสติก 
สหัชญาณบานประตู สสารการพรม โทรศัพท์ไญยะโซนิค 
กล่าวได้ว่าเขากําลังตื่นขึ้นมาในวงล้อมของสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ลานตาไปหมด แต่ศัพท์แสงและ
ช่ือของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นเลย 
(ช่ือเหล่านี้ปราบดานําศัพท์บัญญัติทางปรัชญาของราช
บัณฑิตมาใช้เพื่อเป็นการล้อเลียน การไม่สื่อความจริง 
หรือไม่ทําให้เข้าใจอย่างแท้จริง) 

ข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีทําให้เขาค่อยเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นได้มา
จากเสียงผู้หญิงในโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหาเขาเป็นระยะ 
แต่เมื่อเขาพยายามซักถามก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรนัก รู้
เบื้องต้นแค่ว่าเขากําลังอยู่ในห้องหมายเลข 8 โรงแรม
สมานภพ ในวันที่ฝนตกตลอดเวลาเท่านั้น เมื่อเขา
พยายามจะเดินทางออกไปหาความจริงภายนอกห้อง 
และตั้งใจจะลงไปที่ล็อบบี้ปรากฏว่าล็อบบี้กับดาดฟ้า
โรงแรมแห่งนี้ถูกจัดสร้างให้กลับหัวกลับหางกันเสีย 
กล่าวคือ เมื่อเขาจะไปดาดฟ้า เขาจะต้องเดินลงบันไดไป 
ในขณะที่ต้องเดินข้ึนบันไดหากจะไปล็อบบี้ 

เรื่องราวการทําความเข้าใจตนเองของชายหนุ่ม
ดําเนินคู่ไปกับการติดตามหาความจริงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง
คนหนึ่งที่เขามองเห็นจากหน้าต่างห้องพัก แต่ทุกครั้งที่
ออกไปนอกโรงแรมเขาจะเป็นผู้ไร้ตัวตนในสายตาคนอื่น
ทันที และเมื่อขยับใกล้ความจริงได้บ้าง ก็มีบางสิ่ ง
บางอย่างทําให้หมดสติรับรู้ไป และชายหนุ่มจะตื่นขึ้นมา
บนเตียงเพื่อออกหาความจริงต่อ เขาจะพบว่าโลก
ภายนอกมีสถานการณ์ใหม่เกี่ยวกับชีวิตของเด็กผู้หญิงให้
เขาต้องเชื่อมโยงปะติดปะต่อภาพไปเรื่อย ๆ และยิ่งรู้จัก
เด็กผู้หญิงคนนั้นรวมถึงผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเธอมาก
ขึ้นเท่าไหร่ก็จะพบร่องรอยบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเอง
มากขึ้นเท่านั้น  

“สมานภพ” ซึ่งเป็นช่ือของโรงแรมแห่งนี้ เป็นฉาก
สําคัญของเรื่องที่มีนัยเช่ือมระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ 
หรือคือโลกสมัยใหม่กับโลกหลั งสมัยใหม่นั่ น เอง 
สถานการณ์ที่พร่ามัวด้วยสายฝนท่ีตกตลอดเวลา ให้ภาพ
หม่นเทา ไร้สีสัน และสลัวเลือนยากจะจําแนกหรือทํา
ความเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แจ่มชัดเหมือนเช่นโลกในยุค         
หลังสมัยใหม่ นวนิยาย “ฝนตกตลอดเวลา” จําลองภาพ
ให้เห็นว่าหากตัดบริบทอื่นๆ ของชีวิตออก ได้แก่ ละทิ้ง

อดีตและอนาคตเสีย โลกปัจจุบันของเราก็คือภาวะที่ถูก
จองจําให้จมอยู่กับวัตถุ สินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และทํา
ให้ตัวตนแท้จริงของเรายิ่งพร่ามัวไป เหมือนอย่างที่ชาย
คนนี้ถูกกักไว้ในห้องภายในโรงแรมนี้และต้องเผชิญกับ
ความมึนงงของสถานที่อันกลับหัวกลับหาง และ
สถานการณ์แปลกใหม่ที่ต้องทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา 

สถานการณ์ของตัวละครเอกในเรื่องดังกล่าวสอดรับ
กับแนวคิดของ Fredric Jameson [11] ที่ว่ามนุษย์
กําลังตกอยู่ในภาวะ “หลงที่” (lost in space) 
เนื่องจากเราไม่มี “เครื่องมือ” ที่จะรับรู้พื้นที่แบบหลัง
สมัยใหม่ที่เรียกว่า hyperspace ซึ่งทําให้คนตัดขาดและ
แยกตัวออกจากโลกภูมิศาสตรภ์ายนอก ทําให้ไม่สามารถ
เช่ือมโยงตนเองเข้ากับ “สถานที่” ในความเป็นจริงได้ 
พื้นที่ในโลกหลังสมัยใหม่แสดงบทบาทในการควบคุม
กําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของคน ทําให้คน “ถูก
นําไป” แทนที่จะกําหนดทิศทางและการเคลื่อนที่ของ
ตนเอง 

การที่มนุษย์ตกอยู่ในภาวะสูญเสียความเช่ือมั่นต่อ
อุดมคติความก้าวหน้า และสูญเสียตนเองโดยพบว่า
ตัวเองตกอยู่วงล้อมของสินค้าและการบริโภคเชิงสัญญะ 
เป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วกะทันหัน ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ย่อม
เรียกร้องให้เราต้องหาทฤษฎีและมโนทัศน์ใหม่ ๆ มา
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ท่ามกลางความสับสนและความกลัว
เพราะอ่านสถานการณ์ไม่ออกนี้เอง ทําให้เกิดความ
ต้องการผู้ช้ีแนะที่สามารถอธิบายโลกอันสับสนอลหม่าน
และไร้ระเบียบที่กําลังเผชิญอยู่ เฉกเช่นที่ชายหนุ่มใน
เรื่องก็มีมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ช่ือ “ครู” ซึ่งสถิตอยู่ประจํา
แถวล็อบบี้ เป็นคนเดียวท่ีทําให้เขาอบอุ่นใจและสามารถ
สอบถามพูดคุยอะไรได้บ้าง แต่ “ครู” ก็ไม่ได้ช่วยเขา
เข้าถึงความจริงได้มากนัก 

ในห้องพักหมายเลข 8 ของเขายังมีโทรทัศน์ “บุพนิ
โยคะวิช่ัน” อีกหนึ่งเครื่องที่จะมีพิธีกรรูปร่างหน้าตา
เหมือนเป็นฝาแฝดกับ “ครู” อีกสองคน คอยออกมาฉาย
ภาพเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มไปพบเจอภายนอกให้เขาดูซ้ํา 
และพยายามให้คําอธิบายต่าง ๆ นานา ซึ่งบางครั้งพิธีกร
สองคนก็ถกเถียงขัดแย้ง ต่างฝ่ายต่างยกเหตุผลมาคัดง้าง
อย่างไม่ยอมลงเอยกันง่ายๆ การออกมาสร้างคําอธิบาย
ต่อเหตุการณ์ที่ เขาไปประสบพบเห็นของพิธีกรใน
โทรทัศน์ให้ภาพความจริงได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้
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เป็นภาพที่ ชัดเจนแจ่มแจ้งนัก เพียงแค่สร้างความ
ป่ันป่วนเชิงความคิดให้ชายหนุ่มต้องจับต้นชนปลาย
เรื่องราวไป เรื่อยๆ เท่านั้นเอง 

สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดโบดริยาร์
ที่ว่า โลกหลังสมัยใหม่เป็นโลกที่น่าตกใจเพราะสิ่งหมาย 
สิ่งเบื้องหลัง สิ่งภายนอก พร้อมทั้งความลึก สารัตถะ
และความจริงล้วนหายวับไปพร้อมกัน เพราะเมื่อสิ่ง
จําลองต่างๆ เพิ่มจํานวนมากข้ึนก็กลายเป็นตัวแทนถึงตัว
มันเองมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือนอก
เสียจากกระจกเงาที่สะท้อนภาพมาจากกระจกเงาบาน
อื่นๆ และสะท้อนต่อไปสู่จอโทรทัศน์ที่มีอยู่ทั่วโลก เมื่อ
ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความครอบงําของเอกภพแห่งสิ่ง
จําลอง (universe of simulacra) เช่นนี้แล้ว มวลชน
และคนส่วนใหญ่ที่เงียบเสียงอยู่ก็เลยถูกครอบอยู่ในการ
บีบนวด (massage) ของสื่อ โดยที่ไม่ได้ “สาร” 
(message) หรือความหมายใดๆ [12]    

นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงสังคมล้ําความจริงอันดก
ดื่นไปด้วยสินค้า การบริโภคและสิ่งจําลองต่างๆ และ
สถานการณ์บางด้านของมนุษย์และสังคมในยุคหลัง
สมัยใหม่ดังที่กล่าวมาแล้ว ผลงานของปราบดายัง
กล่าวถึงโลกหลังสมัยใหม่ที่จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “อุดม
คติ” อีกต่อไป เช่นเหตุการณ์ในเรื่อง “ความน่าจะเป็น” 
ที่ “ฉัน” พบกระดาษแผ่นหนึ่งตกมาจากสมุดสมัยเรียน
มั ธยม กระดาษแผ่นนั้น เขี ยนว่ า  “ฉันจะไม่มี วั น
เปลี่ยนแปลง” ในขณะที่อีกหลายปีผ่านไป “ฉัน” 
จะต้องใช้ชีวิตไปตามบรรทัดฐานและปรับตัวไหลลื่นกลืน
ไปกับกระแสสังคม ไม่สามารถท่ีจะมีชีวิตอย่างที่อยากจะ
เป็นได้ ถึงที่สุดแล้วอุดมคติที่เคยตั้งไว้ก็พร่าเลือน และ
อาจหายไปพร้อมกับกระดาษที่เสียบไว้ในสมุดเล่มนั้น 
แม้มีเหตุบังเอิญให้กลับมาพบกระดาษแผ่นนั้นอีก ก็ไม่
อาจระลึกได้แล้วว่า “ฉัน” จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจาก 
“อะไร” กันแน่  

ในเรื่องสั้น “เจอ” ปราบดาแสดงอารมณ์ของมนุษย์
ภายใต้วิกฤตความเป็นสมัยใหม่อันเป็นท่าทีแบบหลัง
สมัยใหม่ ที่ต้องการหลุดพ้นออกไปจากผลผลิตแห่งยุค
ใหม่ที่เคยเป็นหลักประกันความก้าวหน้าของมนุษยชาติ 
ว่า 

“ฉันอยากมองลงไปดูโลก ไม่ต้องคลุกคลีอยู่กับมัน
อีกต่อไป อยากอยู่เหนือโลก  

สูงเกินความจําเจของชีวิตจะปีนป่ายถึง สูงกว่าวัฏ
จักรว่ายวุ่นที่ไหลล่องตามครรลองระบบจราจร สูงกว่าตึก
ระฟ้า สูงกว่าระบอบประชาธิปไตย สูงกว่าแคลอรีใน
ช็อกโกแลต สูงกว่าไอคิวของไอน์สไตน์ สูงกว่าค่าครองชีพ   

ในประเทศพัฒนาแล้ว 
บนท่ีที่ยังไม่พัฒนา และไม่อยากพัฒนา 
ที่ที่ฉันจะหนาว แต่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าฉันหนาวโดย

ไม่ต้องพึ่งความเห็นใคร 
โฆษกรัฐบาลไม่ต้องป่าวประกาศให้ฉันรู้  กรม

อุตุนิยมวิทยาไม่ต้องทํานายให้ฉันฟัง ห้างสรรพสินค้าไม่
ต้องลดราคาเสื้อกันหนาวต้อนรับประสาทสัมผัสของฉัน 

ที่ท่ีฉันจะหนาวโดยไม่ต้องพึ่งภาษา 
ที่ท่ีฉันรู้ว่าหนาวเพราะกระดูกของฉันบอก”[13]  

 
บทสรุป  
  จากวิกฤตการณ์เชิงความคิดต่อความเป็นสมัยใหม่ที่
ดําเนินมาและความสับสนอลหม่านไร้หลักยึดเหนี่ยวที่
เกิดขึ้นในสังคมหลังสมัยใหม่ดังที่นําเสนอมา ตัวละคร
ของปราบดาจึงพยายามแสวงหาบทสรุปหรือทางออกให้
ตัวเอง ดังในนวนิยายเรื่อง “แพนด้า” ซึ่งเป็นเรื่องของ
ชายหนุ่มที่ช่ือ “แพนด้า” ที่แปลกแยกสับสนและค้นพบ
ว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ของดาวโลกใบนี้ เขาเป็นเพียง
มนุษย์ผู้พลัดหลงดาว จากนั้นก็พยายามหาหนทางที่จะ
กลับดาวแพนด้าของเขา โดยก่อนที่จะไปเขาจะต้อง
ทํางานสําคัญคือการเขียนบันทึกเพื่อบอกความจริงให้ทุก
คนทราบก่อนว่า “มนุษย์เราล้วนมาจากดาวดวงอื่น”    
  ข้อความในบันทึกของแพนด้าในช่วงเหตุการณ์ที่เขา
เดินชมเมืองเพื่อต้องการเก็บภาพของโลกใบนี้ไว้เป็นครั้ง
สุดท้ายก่อนที่จะลาจากกลับสู่ดาวของตนเอง บอกว่า 
 “ผมเดินเล่นไปรอบๆ เมือง แวะเยี่ยมร้านค้าและ
ผู้คนที่คุ้นเคย พวกเขาไม่รู้ หรอกว่าผมไปเยี่ยม บางคน
ไม่รู้จักผมด้วยซ้ํา เราเพียงเห็นหน้ากันจากการใช้พื้นที่ใน
สังคมร่วมกัน เดินบนถนนเดียวกัน ใช้คลื่นโทรศัพท์ใน
อากาศเดียวกัน ถึงแม้หลายๆ อย่างในโลกจะมีคนแอบ
อ้างเป็นเจ้าของ แต่ในความเป็นจริง เราล้วนมีสิทธิ์เท่า
เทียมกันทั้งนั้น - หรือจะให้พูดอีกอย่างคือ เราล้วนไม่มี
สิทธิ์เหมือนกัน สิ่งมีชีวิตของโลกดวงนี้ต่างหากที่มีสิทธิ์
เจาะไชลงในดิน กินน้ําฝนที่ตกลงจากก้อนเมฆ หรือ
พํานักอยู่บนพื้นผิว-เราต่างเป็นผู้มาแย่งอาศัย ทว่าใน
ความเป็นแขกผู้ไม่ได้รับเชิญบนดาวดวงนี้ เราก็มีสิ่งที่
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เอื้อเฟื้อถึงกันและกัน ผมเดินออกไปดูสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 
ด้วยดวงตาที่ไม่ตัดสินผิดถูก-ผมออกไปดูไปเห็น ไปเก็บ
ภาพให้อ่ิม” [14] 
 ในเรื่องสั้น “ไม่มีทาง! เดี๋ยวนี้! ตลอดไป! คําสอนใน
หมอกของชุนริว ซูซูกิ”หนุ่มไทยเพิ่ ง เรียนจบจาก
มหาวิทยาลัยในอเมริกา แต่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบมีสูตร
สําเร็จเหมือนคนทั่วไป “ไม่มีความสุขกับระบบสังคมที่
บูชาเงินและความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน” แต่สนใจที่จะ
ทําให้จิตใจดีขึ้น และ “อยู่อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่ง
อะไรมาก” จึงต้องการไปปรึกษาท่านชุนริว ซูซูกิ พระ
เซนที่มีช่ือเสียงรูปหนึ่งในซานฟรานซิสโก ว่าตนเองควร
จะอยู่ในสังคมต่อหรือควรปลีกตัวออกไปดี และถ้าจะ
ปลีกตัวควรทําอย่างไร เมื่อเดินทางไปถึงก็ได้รู้ความจริง
ว่าท่านมรณภาพไปหลายปีแล้ว ระหว่างเดินฝ่าสาย
หมอกกลับออกมา เขารู้สึกมีเสียงบางอย่างที่ทําให้เข้าใจ
ว่าเป็นวิญญาณหรือปาฏิหาริย์ของอาจารย์เซน จึงมีการ
โต้ตอบกลับไปหลายประโยค ก่อนพบความจริงว่า เป็น
แค่เสียงคนกําลังคุยโทรศัพท์ในตู้สาธารณะ ซึ่งอาจเป็น
ผู้ชายที่กําลังงอนง้อคืนดีภรรยา หรืออาจเป็นแค่คนบ้า
คนหนึ่ง ท่ีบังเอิญว่าถ้อยสนทนาบางตอนมาพ้องกับสิ่งที่
เขากําลังครุ่นคิดเท่านั้น แต่ประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยิน
ก่อนเดินจากมาว่า “ไม่มีทาง!... เดี๋ยวนี้! ตลอดไป! ฉันรัก
เธอ” ของชายในตู้โทรศัพท์ กลับกลายเป็นถ้อยคําสําคัญ
ที่ทําให้ เขานํามาใคร่ครวญเพื่อออกจากวิกฤตทาง
อารมณ์ของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี 
  “และนับถึงทุกวันนี้ คําตอบของอาจารย์ยังใช้ได้ดี
เสมอ ไม่ว่าชีวิตของผมจะอยู่ในท่ีสว่างจ้าหรือพร่ามัว 
 ผมควรไปทางไหนดี-อาจารย์ตอบ: ไม่มีทาง! 
เมื่อไหร่ผมจึงจะเจอความสุขที่แท้จริง-อาจารย์ตอบ: 
เดี๋ยวนี้! ตลอดไป! 
  ส่วน “ฉันรักเธอ” นั้น ไม่ใช่คําตอบ 
  ก็แค่รู้สึกดี ที่ได้ฟังใครคนหนึ่งพูดออกมากับใครอีก
คนหนึ่ง ท่ามกลางม่านหมอกและเสียงสัญญาณเตือนภัย
ของโลกเดี๋ยวนี้และตลอดไป” [15] 
   ทางออกของมนุษย์ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับ
วิกฤตความเป็นสมัยใหม่และความพร่าเลือนของคุณค่า 
ความจริง ความดี ความงาม และอุดมการณ์ต่าง ๆ ใน
สังคมแบบหลังสมัยใหม่ผ่านตัวละครในเรื่องสั้นดังกล่าว 
จึงไม่ใช่การหลีกหนี เอาตัวรอด เพื่อไปสู่สังคมที่ดีกว่า 
และแน่นอนว่าความสุขของคนเราอาจไม่ใช่อยู่ที่การ

สามารถเข้าถึงสังคมในอุดมคติอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ 
เคยคาดหวังและแสวงหา เช่น สังคมประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ หรือสังคมพระศรีอาริย์ ฯลฯ แต่คือการที่
ปัจเจกบุคคลกลับมาสํารวจตนเองให้ ชัดเจน และ
พยายามใช้ชีวิตท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ด้วย
ความมีสติตระหนักรู้และเท่าทันวาทกรรม มายาคติ
ต่างๆ ตลอดถึงสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบันนั่นเอง   
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจาก
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  และได้ รั บความ เห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
 
2.1 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน (Title) สถานที่ท างาน (Work place 
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact 
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) 
และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหา
ดั งกล่ าวทั้ งหมดข้ า งต้ นต้ องมี ทั้ งภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgement, 
ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง (References)  
 
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่ เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 เป็น
บทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร 
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่างๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้ เขียน สถานที่ท างาน วิ ธีการการติดต่อผู้ เขี ยน 
บทคัดย่อ (Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 
5 ค า) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง 
ซึ่งลักษณะองค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึง

กับบทความวิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เ ขี ยนต้ อ งส่ งต้ นฉบับบทความพร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ใ ช้
ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนด
รูปแบบ ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานที่ท างานของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม 
ให้พิมพ์หน้าแรกท้ังแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่นๆ ดังราย-ละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
4.2.2 ชื่อผู้เขียน 

พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และ
เว้น 2 บรรทัด ท้ังด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 
1 คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่
ค าน าหน้าช่ือใดๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์
แบบตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของ
สถานท่ีท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 



4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย
บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใดๆทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 200 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เว้น 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของ
แต่ละค าส าคัญเท่าน้ัน 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียง
ตามหมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
 
 

4.3 ส่วนอื่นๆ ของบทความ 
 เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ -
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (ถ้ามี) ผลการวิจัย/
ทดลอง วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-
ประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้
พิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้น
หัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิด
ซ้ายของแต่ละคอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 
ซม. 
 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
 
 
 

4.4 การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 
เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้

ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมี
หมายเลข และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
รูปที่1 ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
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4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น

รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมด
ไว้ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่
ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
 

 

 
รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

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

ขนาด (Size) ตัวพิมพ์อักษร (Typeface) 
ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title) 20 ตัวหนา (Bold) 
ช่ือผู้เขียน (Author & co-authors) 16 ตัวหนา (Bold) 
การติดต่อผู้เขยีน (Contact address of 
correspondence)  

12 ตัวธรรมดา (Normal) 

หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)  16 ตัวหนา (Bold) 
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts) 14 ตัวธรรมดา (Normal) 
ค าส าคญั (Keywords) 14 ตัวหนา (Bold)* 
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & 
number)** 

16 ตัวหนา (Bold) 

หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & 
number) 

14 ตัวหนา (Bold) 

*   เฉพาะตัวอักษรแรกของค าเท่านั้นให้ใช้ตัวพมิพ์ใหญ่  
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตตกิรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
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การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และตัวพิมพ์ธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  
 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูป
ถ่ายควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลม ให้
ได้ รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ  
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เหนือตารา ง  โดยปกติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษร  TH 
SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และตัวพิมพ์ธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน็ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย 
ตารางควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาด
ใหญ่อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. 
ในแนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน ให้ใส่
ตารางทั้งหมดไว้หลังหัวข้อรูปภาพ โดยทุกตารางที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
ตาราง และให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้ท้ายบทความ 
หลังจากหัวข้อ “เอกสารอ้างอิง” 
4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
คว ามย า วมากอาจย อม ให้ มี ค ว ามกว้ า ง ไ ด้ เ ต็ ม
หน้ากระดาษ และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายใน
วงเล็บ ต าแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ
ด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
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และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่างๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่างๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้
ในวงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่
ค าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  
“เวเบอร์ (weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ า
อีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิ ง ในเนื้ อความให้ ใ ช้การอ้ างอิ งแบบ
หมายเลข เช่น [1], [1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ปิ่นจินดา 
และคณะ [1] เป็นต้น ทุกการอ้างอิงที่ปรากฎในเนื้อหา
จะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ และห้ามใส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 
 กรณีมีเอกสารอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ให้เขียนเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงเริ่มต้นจากภาษาไทย
จนครบทุ ก ร ายกา ร  จึ ง ต่ อด้ ว ย เ อกส า รอ้ า งอิ ง
ภาษาอังกฤษ 
  
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
6.1 บทความในวารสาร 
[1] พันพัชร ปิ่นจินดา และ ดิเรก วรรณเศียร , 

“รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบแฟรนไชส์”, 
วารสารวิจัย มสด, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, 2554, หน้า. 
161-175. 

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

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

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



 

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

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ                                                                                  
[5] วันทนา  เนาว์วัน, “ปัญหาและความต้องการมีส่วน

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

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

6.4 วิทยานิพนธ ์
[7] รัตนา ทองเนื้อแปด, “การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 2”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา , มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2556. 

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