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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา 1) ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี ่ปุ ่น            
2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม      
การใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู ้บริโภคในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี ้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 384 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี ผลการวิจัยพบว่า 
1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง  
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน มีบุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน จ านวนบุคคล 
ที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นต่อครั้ง และสื่อที่ท าให้รู้จักร้านอาหารญี่ปุ่น 
ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกัน   
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ, การเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น, ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

Abstract 
 This research aimed to 1) study factors affecting decision of consumers in selection of Japanese 
restaurants และ 2) compare factors affecting decision classified by personal factors and consumers’ 
behavior. The samples consisted of 384 consumers of Ayutthaya Park City, Phranakhon Si Ayutthaya 
province.  the tool was a five-rating scale questionnaire. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, t-test, F-test and LSD. The findings revealed that: 1) The factors affecting decision were 
products, prices, distribution channels, marketing promotion, staff, service procedures and physical 
characteristics, as a whole, at a high level and 2) The differences of monthly incomes, the differences of 
consumers with different amounts of friends, expenses and media that they got the information affected 
decision of consumers in selection of Japanese restaurants at different levels.    
Keywords : Factors Affecting Decision, Selection of Japanese Restaurants, Ayutthaya City Park, Phranakhon 
Si Ayutthaya Province 
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1. บทน า 
 ญี่ปุ่ น เป็นประเทศที่ ขึ้ น ช่ือ เรื่ องอาหารการกิน       
เป็นอย่างมาก อาหารจะได้รับการตกแต่งอย่างประณีต
เน้นความสด และความสวยงาม อาหารญี่ปุ่นได้ถูกพัฒนา
มานานหลายศตวรรษ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและการเมืองในประเทศ อาหารญี่ปุ่นถูก
เปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเข้าสู่สมัยกลางซึ่งเป็นยุคสมัยที่
ญี่ปุ่นถูกปกครองด้วยระบอบศักดินาอันน าโดยโชกุน ต่อมา
ในช่วงต้นยุคใหม่หลังการเปิดประเทศ ญี่ปุ่นรับวัฒนธรรม
จากต่างชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลท า
ให้วัฒนธรรมการกินของชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงอย่างมาก [1] 
อาหารญี่ปุ่นกลายเป็นเสน่ห์ประการหนึ่ งของญี่ปุ่ น          
ซึ่งเกิดจากรสชาติของอาหาร  อันมีแหล่งผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ คือ ท้องทุ่งนา ไร่ผักผลไม้ เรื่อยไปจนถึงทะเลและ 
มหาสมุทร ซึ่งเรือประมงใช้อวนลากเอาสัตว์น้ านานาชนิด 
มาปรุงเป็นอาหาร จากความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของการด ารง
ชีพได้น าไปสู่การค้นคว้าปรับปรุงรสชาติ และคุณค่าของ
อาหารอย่างยาวนานต่อเนื่องมาหลายศตวรรษพอ ๆ กับ
การปรับปรุงการให้บริการ จนยกระดับกลายมาเป็นศิลปะ 
อีกชนิดหนึ่ง แม้แต่อาหารพื้นธรรมดา ๆ ก็ยังมีรสนิยมใน
การจัดวางบนภาชนะ ให้ดูสวยงามน่ารับประทานที่สุด 
อาหารจานต่าง ๆ เช่น ซูชิ หม้อร้อน เทมปุระ หรือไก่ปิ้ง
เสียบไม้ ร้านขายซูชิมีมากมาย และขายดีที่สุดในบรรดา
ร้านอาหารทั่วประเทศ แต่ถ้าน าปลามาปรุงอาหารจาน 
อื่น ๆ ย่อมมิใช่อาหารหลักแน่ ๆ ต้องเป็นปลากับข้าวสุก
เท่านั้น จึงจะเหมาะสมที่สุด ภัตตาคารและร้านอาหารต่าง ๆ 
บริการอาหารรสชาติเยี่ยม จนสามารถวางใจได้ ในเรื่องการ
บริการที่ ไม่มีข้อต าหนิใด ๆ ตลอดจนมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยที่สูงสุด และน้ าประปาจากก๊อก ที่ สะอาด
ปลอดภัยสามารถดื่มได้ทันที [2] 
 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่
ที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์แห่งการค้า ติดถนนสายเอเชีย ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การเดินทาง ประกอบกับอยู่ ใกล้หน่วยราชการ นิคม
อุตสาหกรรมใหญ่  สถานศึกษา และที่อยู่อาศัยของ
ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครบครันด้วยสินค้า
และการบริการที่พร้อม ตอบสนองทุกความต้องการ  
และทุกไลฟ์สไตล์ บนพื้นที่ 145,000 ตารางเมตร ร้านค้า
กว่า 500 ร้านค้า มีที่จอดรถรองรับ กว่า 3,000 คัน 
นอกจากนี้  ยั ง เป็นศูนย์ รวมอาหารที่ หล ากหลาย          

ทั้งอาหารไทย อาหารฝรั่ง อาหารอิตาเลี่ยน และอาหาร
ญี่ปุ่น และจากการที่มีร้านอาหารมากมายท าให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกในการใช้บริการร้านอาหารอย่างหลากหลาย แต่
ร้านอาหารญี่ปุ่นยังเป็นร้านอาหารที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการ
ล าดับต้น ๆ ท าให้มีร้านอาหารญี่ปุ่นเข้ามาเปิดกิจการใน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คเป็นจ านวนมากถึง 12 ร้าน 
ได้แก่  ชาบูชิ  ฮอตพอท นิกุยะ  เทปปัน  ฟูจิ  โอโอโตยา  
คาคาชิ  โออิชิราเมน  ยาโยอิ  ไจแอนส์  จั๊มโบเซทโต 
และโยโกะซูชิ  จึงท าใหม้ีการแข่งขันกันอย่างสูง [3] 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นหรือผู้ที่สนใจได้น าไปใช้
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นได้
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในศูนย์การค้าอยุธยา
ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของ
ผู้ บริ โภคในศูนย์ การค้ าอยุ ธยาซิ ตี้ พาร์ ค  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้ บริ โภคในศูนย์ การค้ าอยุ ธยาซิ ตี้ พาร์ ค  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนผู้วิจัย   
จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนด
ตัวอย่างของ คอชแรน [4] ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 ราย 
3.2 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
 3.2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค  
             2) พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 

1.  ด้านผลิตภณัฑ ์
2.  ด้านราคา 
3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 

 3.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ ่น ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ 
  
 
 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นได้จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการตัดสินใจนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางการตลาด รวมทั้ง
พฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ [5] ผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยมีรายละเอียดแสดงในภาพประกอบ 1 แสดง
ดังรูปที่ 1  

 
ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

  

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  อาชีพ 
4.  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
5.  ระดับการศึกษา  
6.  จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
1.  ร้านอาหารญี่ปุ่นท่ีเคยใช้บริการ 
2.  ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
3.  วันท่ีมักจะไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
4.  ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
5.  ระยะเวลาที่ใช้บริการรา้นอาหารญี่ปุ่น 
6.  บุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน 
7.  จ านวนบุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน 
8.  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นต่อครั้ง 
9.  สื่อท่ีท าให้รู้จักร้านอาหารญี่ปุน่ 
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5. สมมติฐานการวิจัย 
 5.1.1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
 5.1.2 ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ญี่ปุ่นต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 6.1.1 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค 
ที่มาเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุน่ในศูนย์การค้าอยุธยา
ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ทราบจ านวน  
ที่แน่นอน 
 6.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ 
ผู้ บริ โภคที่ม า เลื อกใ ช้บริ การร้ านอาห ารญี่ ปุ่ น ใน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 384 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
การก าหนดตัวอย่างของคอชแรน [4]  
 6.1.3 สุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
คือ เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคคนใดก็ได้ที่มาใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น      
ในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 
และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
ได้แก่ ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เคยใช้บริการ ความถี่ในการใช้
บริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่ น  วันที่มั กจะไปใ ช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่น ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
ระยะเวลาที่ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น บุคคลที่ไปใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน จ านวนบุคคลที่ไปใช้

บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน อาหารที่รับประทานเป็น
ประจ า ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นต่อครั้ง 
และสื่อท่ีท าให้รู้จักร้านอาหารญี่ปุ่น 
 ตอนท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น เพื่อดูว่าลูกค้ามีการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น มากน้อยเพียงใด โดยค าถามจะเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของ Likert 
ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
แต่ละด้าน และมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
(5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย 
(2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) [2] ประกอบด้วย 
1) ด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ข้อ 2) ด้านราคา จ านวน 5 
ข้อ 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน 5 ข้อ 4) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 5 ข้อ 5) ด้านบุคลากร 
จ านวน 5 ข้อ 6) ด้านกระบวนการให้บริการ จ านวน 7 ข้อ 
และ 7) ด้านลักษณะทางกายภาพ จ านวน 8 ข้อ  
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.3.1 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคและ
พฤติกรรม ในการใช้บริการรา้นอาหารญี่ปุ่น ด้วยการแจกแจง 
ความถี่ ค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางและความเรียง  
 6.3.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่น โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการแปล
ความหมายของ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลตามแนวของลิเคิร์ท 
(Likert method) 
 6.3.3 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และ พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น   
ของผู้บริโภคในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้วยค่าที (t-test) ค่าเอฟ (One-Way 
ANOVA : F-test) และ ค่าแอลเอสดี (LSD Fisher’s 
least-significant different) 
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 7.1 ผู้บริโภคมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านผลิตภัณฑ์  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความหลากหลายของรายการอาหาร 
และเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การมี
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รายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ ไว้บริการ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดและค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดในข้อ รสชาติอาหาร
เป็นแบบดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ในระดับมาก  
 7.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวม สรุปว่า 1) ผู้บริโภคที่มี 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นไม่แตกต่างกันและ        
2) ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
ในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวน 
การให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น โดยภาพรวม สรุปว่า 1) ผู้บริโภคที่มี
ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น วันที่มักจะไปใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านอาหาร
ญี่ปุ่น ระยะเวลาที่ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ต่างกัน     
มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน และ 2) ผู้บริโภคที่มี
บุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน จ านวน
บุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกัน  ค่าใช้จ่าย 
ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นต่อครั้ง และสื่อที่ท าให้
รู้จักร้านอาหารญี่ปุ่น ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น แตกต่างกัน   
 
8. อภิปรายผล 
 8.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยา   
ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและ

ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
เนื่องจาก อาหารญี่ปุ่นมีมูลค่าตลาดในสัดส่วนที่สูงเป็น
อันดับสาม ของร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร 
ดังนั้นจึงมีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อช่วงชิง
ส่วนแบ่งตลาดอย่างมาก [6] ผู้ประกอบร้านอาหารญี่ปุ่น
จึงพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ เพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล เจริญวิริยะธรรม 
[7] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
ญี่ปุ่น ในศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยรวม
ของแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับมาก   
 8.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกัน โดยผู้ที่มี
รายได้มากกว่าจะมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่า สอดคล้องกับแนวคิด
ของคอทเลอร์ และคีลเลอร์ [8] กล่าวว่า ผู้ที่มีรายได้สูงจะ
มีโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและการบริการอย่างไม่จ ากัด 
สามารถที่จะแสวงหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะผู้ที่
มีรายได้น้อยกว่าจะถูกจ ากัดความสามารถในการแสวงหา
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา 
และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ [9] ศึกษาเรื่องการ
ตัดสินใจ เลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า รายได้ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ส่วนผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีบุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ด้วยกัน จ านวนบุคคลที่ไปใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ด้วยกัน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นต่อครั้ง 
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และสื่อที่ท าให้รู้จักร้านอาหารญี่ปุ่น ต่างกัน มีปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
แตกต่ างกัน สอดคล้องกับงานวิจั ยของ รั ชนีวรรณ          
วัฒนปริญญา และกิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ [9] ศึกษา
เรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
การใช้บริการร้านอาหารในด้าน จ านวนผู้ร่วมใช้บริการ 
จ านวนเงิน ข่าวสารข้อมูล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหาร 
  
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 9.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่น
ควรควบคุมรสชาติอาหารให้มีรสชาติอาหารเป็นแบบ
ดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น 
 9.1.2 ด้านราคา ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นควรมี 
การตั้งราคาอาหารให้ใกลเ้คียงกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นอื่น ๆ 
 9.1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้ประกอบการ 
ร้านอาหารญี่ปุ่นควรให้ความส าคัญกับการจัดสถานที่
สวยงามเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 
 9.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นควรให้ความส าคัญกับการโฆษณา เช่น 
แผ่นพับ โทรทัศน์ เป็นต้น 
 9.1.5 ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่น
ควรมีการอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอาหารเป็น
อย่างดี 
 9.1.6 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นควรให้ความส าคัญกับการจัดล าดับคิว 
ในการให้บริการเหมาะสม     
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 9.2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อร้านอาหารญี่ปุ่น ในด้านรสชาติอาหาร โภชนาการ 
สุขอนามัย เป็นต้น   
 9.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติมีต่ออาหาร
ญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับอาหารประเภทอ่ืน ๆ  
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การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีต่อ
ความสามารถในการคดิเชิงเหตุผลและทักษะกระบวนการทาง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4  MAT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6      
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการทดลอง     
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 โดยการสุ่มหลายขั้นตอนตั้งแต่สุ่มอ าเภอ สุ่มกลุ่มโรงเรียนได้ โรงเรียนวัดคานหาม
เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน และโรงเรียนวัดสะแกเป็นกลุ่ม
ควบคุมที่จัดการเรียนรู้ แบบปกติ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลองกลุ่มละ 18 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบ  
วัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าหลังการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู ้4 MAT, ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล, ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์b 
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Abstract 
 This research aims to: 1) compare the reasoning thinking ability and science process skill 
before and after using the 4 MAT system of Prathomsuksa 6 students, 2) compare the reasoning 
thinking ability and science process skill after using the 4 MAT system and the conventional approach 
of Prathomsuksa 6 students. The sample size consists of 60 students under Phranakhon Si Ayutthaya 
Primary Educational Service Area Office 1 in the first semester of the 2015 academic year by simple 
random multistage. The students are divided into two groups. The 30 students of Watkanham School 
are the experimental group taught by using the 4 MAT system. The 30 students of Wat  Sagae School 
are the controlled group taught by the conventional approach. The duration of the experiment is 18 
hours. The instruments are 4 MAT system lesson plans, conventional approach lesson plans, 
reasoning thinking ability measurement tests and science process skill tests. The data were analyzed 
by MANOVA. The findings revealed that: 1) the reasoning thinking ability and science process skill of 
the students taught by using the 4 MAT system after the experiment are significantly higher at the 
level of .05, and 2) the reasoning thinking ability and science process skill of the students taught by 
using the 4 MAT system after the experiment are higher than the group taught by the conventional 
approach at the significant level of .05.    
Keywords : Learning Cycle 4 MAT, Ability of reasoning thinking, Science Process Skills 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 ระบุว่า
ในส่วนของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้นต้องให้เกิดทั้ง
ความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการการ
บ ารุงรักษาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลยั่ งยืน  และมาตรา 24 ระบุว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน   
ได้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ อย่างบ [1] หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน 
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์
ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน 
เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์อื่นๆ  วิทยาศาสตร์ช่วย

ให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล     
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย  
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
(Knowledge - based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็น 
ต้องได้รับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และ    
มีคุณธรรม [2] การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอนผู้เรียนจะได้
ท ากิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและเป็น
รายบุคคลในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว การตั้งค าถาม 
หรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษาได้พัฒนากระบวนการ
คิดขั้นสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติการส ารวจ
ตรวจสอบด้วยกระบวนการเรียนที่หลากหลายจากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งส่วนที่เป็นสากลและท้องถิ่นคิดและตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตอบค าถามหรือ
แก้ปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่องค์ความรู้แนวคิดหลักทาง
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วิทยาศาสตร์ [3] ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 สภาพการจัดการเรียนการสอนเป้าหมายของการ
จัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานใน
วิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและข้อจ ากัดของ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและ
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาแ ละก า รจั ด ก า ร ทั กษ ะ ในก า รสื่ อ ส า ร 
ความสามารถในการตัดสินใจ ให้ตระหนักถึงความสัมพันธ ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพ 
แวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
และน าความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต เป็นคน
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ [4] 
การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้
ไปใช้อย่างมีเหตุผลและพัฒนาความสามารถทางความคิด
จะน าไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ชนิดไม่รู้จบผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้ว่ากระบวน การเรียนรู้ของวิชาที่สอน
นั้นเป็นอย่างไร ต้องรู้ว่าผู้เรียนในแต่ละวัยมีกระบวนการ
เรียนรู้อย่างไร และเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนควรเหมาะแก่ผู้เรียนโดยผู้สอนต้องคิดกิจกรรมที่ยาก
ให้เป็นกิจกรรมที่ง่ายเพื่อผู้เรียนให้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
เข้าใจมากข้ึน 
 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล เป็นการคิดที่ต้อง
อาศัยหลักการ หรือข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องมาสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ การคิดประเภทนี้มีโอกาสผิดพลาดน้อย และ 
ถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่พัฒนาให้มีคุณภาพสูง        
ซึ่งความคิดคุณภาพสูงนั้นย่อมช่วยแก้ปัญหานานาประการ 
ให้แก่มนุษย์และสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ให้แก่
มนุษย์ได้นานาประการ [5] ซึ่งการคิดเชิงเหตุผลเป็น
กระบวนการที่อาศัยความเช่ือ หลักการหรือข้อมูลเบื้องต้น 
มาใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนอีกความ
น่าเช่ือถือหนึ่งหรือการใช้ในการลงข้อสรุป  โดยอาศัย

หลักการให้เหตุผลเชิงนิรนัยและอุปนัยในการได้มาซึ่ง
ข้อสรุปนี้อย่างสมเหตุสมผล 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการด าเนินการ 
แก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะสัมฤทธิ์ผลมาก
น้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินการจะมี ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่
จ าเป็นในการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะ
ทางปัญญาหรือ ทักษะการคิดที่ต้องพัฒนาให้กับผู้เรียน [6] 
ด้วยเหตุผลนี้การจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ นอกจาก
จะต้องมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาแล้ว ยังต้องให้
นักเรียนรู้จักวิธีการหรือกระบวนการที่จะท าให้ได้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์นั้นมาใช้อย่างถูกต้องตามทักษะหรือ
กระบวนการและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 จากปัญหาด้านความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
4 MAT ที่น ามาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด    
เชิงเหตุผลและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คือ การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ เน้นการ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนความถนัดและความสนใจ
โดยน าเอาเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา    
มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสุขในการท ากิจกรรมการ
เรียนแต่ละช่วงที่ตนเองถนัดและสนใจ [7] ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่ผู้วิจัย
น ามาพัฒนาผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล และพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองใน
เรื่องที่เรียนและเกิดความรู้ ความเข้าใจและน าความรู้ 
ความเข้าใจนั้นไปใช้ได้นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่เป็น
ความคิดสร้ า งสรรค์ ของตน เองรวมทั้ ง ได้พัฒนา
ความส ามา รถ ในกา รคิ ด เ ชิ ง เ หตุ ผ ลและทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและ
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หลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
การทดลอง 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ 
อ า เภออุทั ย  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 11 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
233 คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ การสุ่มหลายขั้นตอนโดยเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 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 จากนั้นสุ่มระดับอ าเภอได้
อ า เภออุทั ย  และสุ่ ม ระดับ โรงเ รี ยนภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2558 ได้ โรงเรียนวัดคานหาม จ านวน 1 
ห้องเรียน และโรงเรียนวัดสะแก จ านวน 1 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 30 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนตามสภาพจริง
จากนั้นจับฉลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ดังนี้ ห้องที่  1 โรงเรียนวัดคานหามเป็นกลุ่มทดลอง 
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้4 MAT ซึ่งมี
กระบวนการสอน 8 ข้ันตอนคือขั้นการสร้างประสบการณ ์
ขั้นการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นการพัฒนาประสบการณ์ 
เป็นความคิดรวบยอด ขั้นการพัฒนาความรู้ความคิด    
ขั้นการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ ขั้นการสร้างช้ินงาน
ของตนเอง ขั้นการวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการ
น าไปประยุกต์ใช้ ข้ันการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และ
ห้องที่ 2 โรงเรียนวัดสะแก เป็นกลุ่มควบคุมจัดการเรียนรู้
แบบปกติ มีกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้าง

ความสนใจ ขั้นส ารวจค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ขั้นขยายความรู้ ข้ันประเมินผล 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ  
 ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม  
 ได้แก่ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ซึ่งมี
กระบวนการสอน 8 ข้ันตอนคือขั้นการสร้างประสบการณ ์
ขั้ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ป ร ะส บก า ร ณ์  ขั้ น ก า รพัฒน า
ประสบการณ์เป็น ความคิดรวบยอด ขั้นการพัฒนา
ความรู้ความคิด ขั้นการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้    
ขั้นการสร้างช้ินงานของตนเอง ขั้นการวิเคราะห์ผลงาน
และแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ ขั้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ          
มีกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ 
ขั้นส ารวจค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยาย
ความรู้ ขั้นประเมินผล แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดเชิง แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย คุณภาพของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
คุณภาพของเครื่องมืออยู่ ระหว่าง .25 - .80 และ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คุณภาพของเครื่องมืออยู่ระหว่าง .51 - .77 โดยใช้แผน
แบบการวิจัยแบบสองกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง แบบวัด
ความสารถในการคิดเชิงเหตุผล  แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ซึ่งมี
กระบวนการสอน 8 ข้ันตอนคือขั้นการสร้างประสบการณ ์
ขั้นการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นการพัฒนาประสบการณ์ 
เป็นความคิดรวบยอด ขั้นการพัฒนาความรู้ความคิด    
ขั้นการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ ขั้นการสร้างช้ินงาน
ของตนเอง ขั้นการวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการ
น าไปประยุกต์ใช้ ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีกระบวนการสอน        
5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจค้นหา     
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมินผล 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง แบบทดสอบ
เป็นแบบปรนัย คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดเชิงเหตุผล คุณภาพของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 
.25 - .80 และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์คุณภาพของเครื่องมืออยู่ระหว่าง .51 - .77 
โดยใช้แผนแบบการวิจัยแบบสองกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง 
แบบวัดความสารถในการคิดเชิงเหตุผล  แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้ วิ จั ยวิ เคราะห์ข้ อมูล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (𝑋)        
ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ทดสอบ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis of  Variances) MANOVA 
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนแบบ  
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 5.2 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตาราง 1 การทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่า
แปรปรวนหลายตัวแปร ของความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการ
ทดลองของกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT  กับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

Box’ M  F df 1 df 2 Sig. 

2.85 .91 3 
 

605520.00 
 

.43 

 
 จากตาราง 1 พบว่าเมทริกซ์ค่าแปรปรวนหลายตัว
แปรของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ไม่แตกต่างกัน โดยค่า Sig เท่ากับ .43 ซึ่งมากกว่า 
.05 สอดคล้องกับเง่ือนไขการวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปร 
 ตาราง 2 การทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่า
ความแปรปรวนหลายตัวแปร ของความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบ     
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้
แบบปกติ 
  

Box’ M  F df 1 df 2 Sig. 

6.56 2.10 3 605520.00 .09 

 
 จากตาราง 2 พบว่าเมทริกซ์ค่าแปรปรวนหลายตัว
แปรของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกัน โดยค่า Sig เท่ากับ .09 ซึ่งมากกว่า 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับเง่ือนไขการวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปร 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 6.1 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ และได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ความสามารถในการ
คิดเ ชิงเหตุผลของนัก เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6           
ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสูงกว่ากลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุ สังเกตได้จากพฤติกรรม
ของนักเรียนมีการคิดอย่างหลากหลายเพื่อหาค าตอบและ
แก้ปัญหาในแต่ละเหตุการณ์เป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กู๊ด [8] ได้อธิบายว่า การคิดเชิง
เหตุผลเป็นการคิดหรือกระบวนการทางสมองในที่จะลง
ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงและ
ปรากฏการณ์ สามารถสรุปเหตุผลจากข้อสมมุติฐานได้ 
เป็นการคิดที่เป็นผลมาจากการทดสอบหรือการตัดสินใจ 
และนักเรียนจะได้ใช้ความสามารถทางด้านการคิดอย่างมี
เหตุผลแทรกเข้าไปด้วยทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้นักเรียน
ได้เผชิญกับปัญหากับสถานการณ์ที่ครูก าหนดขึ้น เพื่อ
น าไปสู่การตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความคิดของตนเอง
ให้มากที่สุดในการซักถามปัญหา หรือส ารวจปัญหาจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับที่ได้
กล่าวว่า การคิดเชิงเหตุผลเป็นกระบวนการที่อาศัยความ
เช่ือ หลักการ หรือข้อมูลเบื้องต้นมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการสนับสนุนอีกความเช่ือหนึ่ง หรือใช้ในการลง
ข้อสรุป โดยอาศัยหลักการให้เหตุผลเชิงนิรนัยและอุปนัย
ในการได้มาซึ่งข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล มีความเช่ือมโยง
และต่อเนื่องของการให้เหตุผล [9] 
    6.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ และ
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6       
ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สูงกว่า กลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการที่
เป็นขั้นตอนกระบวนการ ซึ่งนักเรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง
ตามขั้นตอน ตั้งแต่การตั้ง สมมติฐาน การก าหนด และ
ควบคุมตัวแปรการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล     
การค านวณ และการสรุปผลการทดลอง มีการคิดและ
การท างานที่เป็นระบบจนเกิดเป็นความช านาญทางทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์คือ ความช านาญและ
ความสามารถในการใช้กระบวนการคิด เพื่อค้นหาความรู้ 
รวมทั้งการแก้ปัญหา การคิดเป็นทักษะทางปัญญา ไม่ใช่
เป็นเฉพาะทักษะการปฏิบัติด้วยมือเท่านั้นผลการวิจัยครั้ง
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวว่า ทักษะกระบวนการ   
ทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากความสามารถของนักเรียนใน
การแสดงการคิด การปฏิบัติอย่างมีเหตุผลมีระบบโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสะสมอยู่ในตัวของผู้เรียนและ
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและแสวงหา
ความรู้ได้ [10] 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้    
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 7.1.1 ก่อนน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT ไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ
อย่างละเอียด ชัดเจนและปรับให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้ เรียน เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 4 MAT นั้นครูผู้สอนควรท า
หน้าที่เสมือนเป็นผู้แนะน าหรือผู้อ านวยความสะดวก
มากกว่าเป็นผู้บอกเล่าทั้งหมด โดยหน้าที่ครูควรจะเป็นผู้
รวบรวมเอกสารต่างๆส าหรับการสืบค้น เพื่อให้นักเรียน
ใช้อ้างอิง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบทเรียนหรือ
แนวคิดที่ต้องการให้นักเรียนเกิดเรียนรู้ และช้ีแนะในบาง
โอกาส เพื่อให้นักเรียนได้พยายามใช้ความคิดของตนเอง
ให้มากท่ีสุด  
 7.1.3 การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่ควร
ก าหนดเวลาส าหรับนักเรียนมากนักหรือถ้ามีเวลาจ ากัด
แล้วยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ควรใช้เวลานอก
ห้องเรียนเพิ่มเติมและควรสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนให้
นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุด 
 7.1.4 ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสามารถในการคิด  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีความสนใจในบทเรียนในกิจกรรม   
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามมารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นพัฒนาความสามารถใน
การคิ ด เ ชิ ง เหตุ ผล  และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 7.2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ     
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ร่วมกับตัวแปรตามด้านอื่นๆ 
เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ การคิด
สังเคราะห์ เพื่อน าไปใช้พัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

 7.2.3 ควรท าการศึกษาความคงทนของความสามารถ
ในการคิดเ ชิงเหตุผลและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบ      
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะครู 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ        
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 127 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามสมรรถนะครูมีค่าความเช่ือมั่น .97 และแบบสอบถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีค่าความเชื่อมั่น .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ      
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
ค าส าคัญ : สมรรถนะครู, ประสิทธิผลของสถานศึกษา, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

Abstract 
 This research aims to study: 1) the level of teachers’ competency, 2) the level of 
effectiveness of schools, 3) the relationship between the teachers’ competency and the 
effectiveness of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. 
The sample size consists of 127 school by simple random sampling administrators under Phranakhon 
Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. The instrument was a five-rating scale 
questionnaire that has the reliability of .97 and .94. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, and Pearson’s correlation coefficient. The findings revealed that: 1) as a whole, the 
teachers’ competency was at a high level, 2) as    a whole, the effectiveness of schools was at a high 
level, and 3) the relationship between the teachers’ competency and effectiveness of schools under 
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Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 was positive at the significantly 
moderate level of .05.   
Keywords : Teachers’ Competency, Effectiveness of Schools, Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1 
 
1. บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดระบบพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาบนฐานความคิดสมรรถนะ เพื่อให้ผู้บริหาร
และครูเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ โดยไปผูกกับ
การเลื่อนวิทยฐานะ และคาดหวังว่าจะน าไปสู่ศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนในที่สุด ดังนั้นครูจึ ง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ของ
ตนได้อย่างเข้มแข็งจริงจัง ต้องได้รับการสนับสนุนปัจจัย 
และกระบวนการที่จะช่วยให้สามารถจัดการเรียนรู้ และ
ด าเนินงานด้านการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายทั้งของ
นักเรียนและของสถานศึกษา [7] โดยทิศทางการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มีการก าหนดให้มีระบบการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [3] 
ก าหนดให้ สมรรถนะครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริการทีด่ี ด้านการพัฒนาตนเอง  ด้านการท างานเป็นทีม 
และ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
บริหารจัดการห้องเรียน  ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ด้านภาวะผู้น าครู และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้  
 ซึ่งถ้าครูมีสรรถนะที่ดีแล้วย่อมส่งผลถึงประสิทธิผลที่
ดีของสถานศึกษา ดังที่กิบสัน และคณะ [4] ได้เสนอ
แนวคิดการประเมินประสิทธิผลขององค์การหรือโรงเรียน 
โดยก าหนดประสิทธิผลเป็น 3 ระดับ คือ ประสิทธิผล
บุคคล ประสิทธิผลกลุ่ม และประสิทธิผลองค์การ 
ประสิทธิผลในแต่ละระดับมีสา เหตุที่แตกต่ างกัน 
ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ระดับ ช้ีให้เห็นว่าประสิทธิผลกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลบุคคล ซึ่งประสิทธิผลมีความส าคัญ 
คือ ท าให้ทราบระดับผลการปฏิบัติของโรงเรียน และท า
ให้ทราบความสามารถของโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ และ ความสามารถขององค์การที่จะด ารงอยู่ได้
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง [6] โดยเกณฑ์การ 
ประเมินประสิทธิผล ฮอย และมิสเกล [5] ได้ให้แนวคิดว่า
การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนควรใช้เกณฑ์หลายอย่าง 
จึงได้เสนอเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถ
ในกา รพัฒนานั ก เ รี ย น ให้ มี ทั ศนคติ ท า งบวก  3 ) 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม และ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นถ้าโรงเรียนมีการ
นิเทศภายในท่ีดีจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับสมรรถนะครู 
ดังจะเห็นได้จากการก าหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย จุดเน้นที่ต้องการให้ครู
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารมี
สมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทาง
ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ [2] ส่วนในเรื่องของ
ประสิทธิผลนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญโดยการก าหนด
นโยบายพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญที่สุด 
คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสิ่งที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่
สะท้อนประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผ่านมายังพบว่า นักเรียน       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก เช่น คณิตศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเป็นต้น ซึ่งมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ส่งผล
ให้สถานศึกษามีประสิทธิผลไม่ดีนัก แต่ปัจจัยสรรถนะครู
ยังไม่เคยมีนักวิชาการคนใดศึกษาไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างสมรรถนะครูกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งจะท าให้ 
ได้ข้อมูลสารสนเทศของสมรรถนะครู และประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู   
ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียนได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรักษาการ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 188 คน ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเปิดตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 127 คน และท าการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 สมรรถนะครู ดังนี ้
         สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) ด้านการ
บริการที่ดี 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) ด้านการท างาน
เป็นทีม และ 5) ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 
 สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) ด้าน
การพัฒนาผู้เรียน 3) ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน 4) 
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 5) ด้านภาวะผู้น าครู 6) ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ 
3.2.2  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ด้าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน  
 
4. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปรที่
ศึกษา คือ สมรรถนะครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง  ด้านการท างานเป็นทีม 
และ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
บริหารจัดการห้องเรียน  ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ด้านภาวะผู้น าครู และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิ ดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [3] และกรอบ
แนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่   ด้ าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ตาม
แนวคิดของ ฮอย และมิสเกล [5] แสดงดังรูปที่ 1 
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ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1.  ด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

2.  ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน 

ให้มีทัศนคติทางบวก   
3.  ด้านความสามารถปรับเปลีย่นและ 

พัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับ 

สิ่งแวดล้อม 

4.  ด้านความสามารถในการแก้ปญัหา 

ภายในสถานศึกษา  

 

 
ตัวแปรที่ศึกษา                    ตัวแปรที่ศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมติฐานการวิจัย 
     สมรรถนะครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 คน 
ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเปิดตารางเครจซี่ 
และมอร์แกน [1] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 127 คน และท า
การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย  
 
6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จ านวน 4 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะครู     
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 
5 ระดับ โดยมีข้อค าถาม จ านวน 65 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนว
ของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมี
เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ด้าน จ านวน 21 ข้อ  
 โดยแบบสอบถามสมรรถนะครูมีค่าความเช่ือมั่น .97 
และแบบสอบถามประสิทธิผลของสถานศึกษามีค่าความ
เชื่อมั่น .94  
 
 
 

สมรรถนะครู 

สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

1.  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

2.  ด้านการบริการที่ดี 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 

4.  ด้านการท างานเป็นทีม 

5.  ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
สมรรถนะประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 

1.  ด้านการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรยีนรู้ 
2.  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

3.  ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน 

4.  ด้านการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิัย 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

5.  ด้านภาวะผู้น าคร ู

6.  ด้านการสรา้งความสมัพันธ์ และความร่วมมือ 

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ้
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6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.3.1วิ เ คราะห์ ระดับสมรรถนะครู  และระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
 6.3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสมรรถนะ
ครูกับระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 7.1  สมรรถนะครู  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าสูงสุด 
คือ ด้านการบริการที่ดี  และด้านการพัฒนาผู้ เรียน 
รองลงมา คือ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และด้านที่มีค่าต่ าสุด คือ ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
ในภาพรวม และเป็นรายด้านมีผลการปฏิบัติอยู่ ใน    
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านความ 
สามารถในการ แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ 
ด้านความสามารถ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้
เข้ากับสิ่ งแวดล้อม ส่วนด้านที่มีค่าต่ าสุด คือ ด้าน
ความสามารถ ผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 7.3  สมรรถนะครู กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดย
สมรรถนะครู  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน โดยประสิทธิผลที่มีความสัมพันธ์
สู งสุด  คื อ  ความสามารถปรับเปลี่ ยนและพัฒนา
สถานศึกษาให้ เ ข้ ากับสิ่ งแวดล้อม รองลงมา คื อ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ส่วน
ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ความสามารถผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
 
 

 
8. อภิปรายผล 
 8.1 สมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1        
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะครู ซึ่งปัจจุบันเป็น
ช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ดังนั้น ครูซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาการจัดศึกษา 
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้     
อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององค์การ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ครูมีการพัฒนาตนเองที่ภายใต้ 
โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
ภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติเป็นฐาน  โดยที่ครูทุกคน
จะต้องเข้ารับการพัฒนาตนเองให้ครบทั้ง 4 กลุ่ม คือ     
1) กลุ่มหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มมาในปี พ.ศ. 2558 มี 11 
รายวิชา 2) กลุ่มหลักสูตรสาระการเรียนรู้ มี 74 รายวิชา 
3) กลุ่มสมรรถนะหลัก มี 3 รายวิชา 4) กลุ่มสมรรถนะ
ประจ าสายงาน มี 43 รายวิชา อีกทั้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มี
การติดตามผลการพัฒนาของครูทุกคนของสถานศึกษาใน
สังกัด โดยการให้สถานศึกษารายงานความก้าวหน้าใน
การเข้ารับการพัฒนาตนเองเป็นระยะ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
สมรรถนะครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรวรรณ  ค ายอด [12] วิจัยเรื่อง สมรรถนะ
ครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะครู ในโรงเรี ยนสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัย
ของ จันทนา  ครบแคล้ว [7] วิจัยเรื่อง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะครู 
โดยภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก  
 8.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก เนื่องจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของ
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การบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นความสามารถ
ของสถานศึ กษาในการจัดสรรทรัพยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ประสบผลส าเร็จที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการผลิตทั้ง
ปริมาณ และคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่สร้างความเช่ือมั่นได้สูง โดยวัดความนิยมจาก
ชุมชน และผู้ปกครอง สถานศึกษาที่มีนักเรียนเข้าเรียน
จ านวนมาก และคุณภาพการเรยีนการสอนอยู่ในเกณฑ์สงู 
ซึ่ งดู ได้ จากผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยนของนัก เรี ยน 
ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบันช้ันสูงได้เป็น
จ านวนมาก ในด้านคุณภาพของนักเรียนนอกจากจะดูได้
จากผลสัมฤทธิ์แล้ว ยังพิจารณาจากการพัฒนาทัศคติ 
แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความ
เช่ือมั่นในตัวเอง ความปรารถนา และความคาดหวังต่าง ๆ 
รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมดีงาม 
สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
นอกจากนี้การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาจะต้องสอดคล้องและทันสมัยทันกับความ
เจริญก้ าวหน้ าและความ เปลี่ ยนแปลง ความถึ ง
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จึงท า
ให้ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยุกตนันท์  หวานฉ่ า [10] วิจัยเรื่อง การบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอนครหลวง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมาก และงานวิจัยของ ณัทพงศ์ ต้นค าใบ [8] วิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
หนองบั วล าภู  และหนองคาย ผลการวิจั ยพบว่ า 
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารจ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงานของ
ผู้บริหารโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 8.3 สมรรถนะครู กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อสถานศึกษา ครูเป็นผู้อบรม

สั่งสอนและให้ความรู้กับนักเรียน ดังนั้นถ้าครูมีสมรรถนะครู 
ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ า
สายงาน ครูจะมีความรู้  ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะของครูที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นถ้าสมรรถนะ
ครูเป็นอย่างไรย่อมท าให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา
เกิดขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวก ส่วน
ความสัมพันธ์ที่มีค่าต่ าสุดระหว่างสมรรถนะครู กับ
ประสิทธิผล ด้านความสามารถผลิตนัก เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เนื่องจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอาจขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุทธิดา เกตุจรูญ [11] วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ 
ระหว่างการพัฒนาบุคลากรกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอปลวกแดง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาบุคลากรกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
อ าเภอปลวกแดง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 9.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นพี่เลี้ยงในการช้ี
แนวทางกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินการงานวิจัย เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านงานวิจัย
มาแล้ว นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดย
สนับสนุนให้ครูเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 9.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ 
งานวิจัยที่เป็นระบบ และถูกต้องกับครูในสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง  
 9.1.4 ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายในการพัฒนา
นักเรียนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ อาจเริ่มจากการ
สร้างทัศนคติ เจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้
นักเรียนมีความรัก และอยากที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
จัดค่ายคณิตศาสตร์ สวนคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 9.1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
เกี่ยวกับ นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ หรือจัด
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ประชุมเพื่อให้ครูคณิตศาสตร์แต่ละโรงเรียนแลกเปลี่ยน
วิธีการสอนกัน   
 
9.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 9.2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ครูในด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้ เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 9.2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 9.2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง และ 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 107 แห่ง โดยมีผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่
ใช้ คือ แบบสอบถาม ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่น .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.98 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ร้อยละ 68.22 และปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ร้อยละ 88.79 สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
และปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองในภาพรวม และ
เป็นรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ 2) สภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : สภาพและปัญหาการด าเนินงาน, การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง 
 

Abstract 
 This research aims to 1) study the state and problems of the performance of Child Development 
Centers under Angthong Local Government Organization, and 2) compare the state and problems of the 
performance of Child Development Centers under Angthong Local Government Organization, classified by sizes 
of the Child Development Centers. The sample size consists of 127 Child Development Centers under 
Angthong Local Government Organization. The data are collected from 127 administrators by purposive 
random sampling and simple random sampling.  The instrument is a five-rating scale questionnaire that has the 
reliability of .89.  The data are analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test by setting the statistic 
significance level of .05. The findings showed that: 1) administrators is 85.98 percentage female, 68.22 
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percentage bachelor degree, and 68.22 percentage working in small child development center, as a whole, the 
state of the performance of Child Development Centers under Angthong Local Government Organization is at a 
high level and the problems of the performance of Child Development Centers under Angthong Local 
Government Organization are at a low level and 2) as a whole, the state and problems of the performance of 
Child Development Centers; small size, medium size, and large size, are not different.  
Keywords : the state and problems of the performance, Performance of Child Development Centers,  Angthong 
Local Government Organization     
 
 

1. บทน า 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก ต้องศึกษา
หลักการของหลักสู ตร ให้ เ ข้ า ใจ เพราะในการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ 
จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู  ควบคู่ กั บการให้
การศึกษาโดยต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการ
ของเด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
และ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมสติปัญญา รวมทั้งการสื่อสาร และการเรียนรู้หรือ
เด็กที่มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลที่ไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ ด้อยโอกาส 
เพื่อให้เด็กพัฒนาทุกด้านทั้ง ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย อย่างสมดุล โดยจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองตามล าดับขั้น ของพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข เป็นคนดี และคนเก่งของสังคมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
โดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ฯลฯ [2] 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
บัญญัติ ไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาระดับใดก็ได้ ตามความพร้อมความเหมาะสม 
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็ก
อายุ 3-5 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณ
จากเงินรายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กในวัย 3-5 ขวบ ให้ได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการ ต่าง ๆ 
ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยั งมีความแตกต่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านบุคลากร ด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [3]  
 จังหวัดอ่างทองมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 149 
แห่ง ในจ านวนนี้  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 147 แห่ง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง, 
2557, เว็บไซต์) ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
อ่างทองให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โดยมีการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
จากงานวิจัยของ  เยาวลักษณ์  เขียวสวาส [6] พบว่า 
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สภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดอ่างทอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อ่างทองได้ รับการถ่ายโอนเด็ก เล็กจากส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาตินั้น ท าให้เกิด
ปัญหามากมายในการด าเนินงานจัดการศึกษา เช่น 
บุคลากรที่มีความรู้ไม่ตรงสาขาปฐมวัยท าให้ไม่เข้าใจ   
การจัดการศึกษาในเด็กเล็ก ขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอาจท าให้
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาแตกต่างกันด้วย  
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทอง เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นไป
เพื่อการจัดการศึกษาที่ เอื้อต่อคนในชุมชน ให้ได้รับ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานท่ีดีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 147 แห่ง [8] โดยมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 107 แห่ง โดยมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ผู้ให้ข้อมูล โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1  ตัวแปรต้น คือ ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง กับขนาดใหญ่   
 3.2.2  ตัวแปรตาม คือ สภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร 
ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วม 
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สภาพและปัญหา
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย     
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้าน
การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 [3] แสดงดังรูปที่ 1  
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สภาพและปัญหาการด าเนินงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
2.  ด้านบุคลากร  
3.  ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
4.  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสตูร  
5.  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
6.  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอ่างทองที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพและปัญหา
การด าเนินงานแตกต่างกัน   
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 147 แห่ง [8] โดยมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 107 แห่ง โดยมีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ผู้ให้ข้อมูล โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 
3 ข้อ ได้แก่  เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 55 ข้อ 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 8 ข้อ ด้านบุคลากร จ านวน 10 ข้อ  ด้านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จ านวน 8 ข้อ 
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร จ านวน 15 ข้อ 
ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
จ านวน 5 ข้อ และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 9 ข้อ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  
 ซึ่ งแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง มีค่า IOC อยู่ระหว่าง     
0.6 -1.0 และมีค่าความเช่ือมั่น .89 
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ    
 วิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
 เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง จ าแนกขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
โดยใช้ค่าที (t-test) ส าหรับประชากรที่เป็นอิสระกัน 
(Independent samples test) โดยก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก  
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่     
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7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
85.98  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 68.22 และ
ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก ร้อยละ 
88.79  ส่วนสภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ใน
ภาพรวม และเป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมา คือ ด้านบุคลากร และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน 
จากทุกภาคส่วน และ ปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการ 
และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา     
เด็กปฐมวัย  
 7.2 สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
และปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
เล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
8. อภิปรายผล  
 8.1  สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง      
ในภาพรวม และเป็นรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมา คือ ด้านบุคลากร และด้านที่
มีค่ า เฉลี่ยต่ าสุด คือ  ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน เนื่องจาก การด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่บนมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ ซึ่งมีการก าหนดไว้แน่นอน   
จึงเป็นเหมือนแนวปฏิบัติเดียวกันท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
แห่งต้องปฏิบัติตาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือ 

สนับสนุนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ถาวร  จันทรสาขา [4] วิจัยเรื่อง การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัย
พบว่า การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร โดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน 
 ส่วนปัญหาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ใน
ภาพรวม และเป็นรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจาก 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดูแล จึงมีการระดมความคิดจากทุกภาค
ส่วนเมื่อเกิดปัญหา มีการประเมิน แก้ไข และปรับปรุง
การด าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานมี
ปัญหาอยู่ ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประเสริฐ  บุญมี [5] วิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตาม
ความคิดเห็น ของผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
 8.2  สภาพ และปัญหาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
กลางและขนาดใหญ่ โดยรวม และเป็นรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจาก การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นไป
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน บนพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติใน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมี
คุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สมบัติ  สิงห์ค า [7] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารกับ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มี
การรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นในการ
อภิปราย ดังนี้ 
 สภาพการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นร้ายข้อ พบว่า มี 2 ข้อ     
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหา/เลือกสรร 
และพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลักเกณฑ์
และระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็กมีสภาพการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูงกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก มีจ านวนเด็กน้อยกว่า จึงมีบุคลากรน้อยกว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่  ท าให้การ
ด าเนินการสรรหา/เลือกสรร และพัฒนาบุคลากรทั่วถึง
กว่า การบริหารจัดการองค์กรขนาดเล็กจะมีความ
คล่องตัว และการปรับตัวได้ดีกว่า และเนื่องจากบุคลากร
มีน้อยกว่า ทุกคนถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
มากกว่าท าให้มีสภาพการด าเนินงานสูงกว่า     
 สภาพก า รด า เ นิ น ง าน  ด้ า นอ าคา ร  สถาน ที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี
ข้อที่แตกต่างกัน 3 ข้อ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีขนาด
เหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทางเข้า -ออกจากตัว
อาคารที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้
สะดวกหากเกิดอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
และไม่มีมลภาวะเป็นพิษรบกวน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก มีสภาพการด าเนินงาน ด้านอาคาร สถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สูงกว่า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก มีอาคารสถานที่เล็กกว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่อาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กกว่า ท าให้มีการดูแลจัดการได้
ทั่วถึงกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่    
 สภาพการด าเนินงาน ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีข้อที่แตกต่างกัน 
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการประเมินคุณภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก 
มีสภาพการด าเนินงาน ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร สูงกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
เล็กมีจ านวนเด็กน้อยกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง
และขนาดใหญ่  ท า ให้การประ เมินคุณภาพ การ
ด าเนินงาน ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรให้กับ
เด็กได้ทั่วถึงกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ซึ่งมีจ านวนเด็กมากกว่า  
 สภาพการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด
เล็ก กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีข้อที่
แตกต่างกัน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้ และมี
การให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดเล็ก มีสภาพการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สูงกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ท้ังนี้เนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาดเล็กมักตั้งอยู่ในชุมชน จึงได้รับการสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ จากชุมชน และชุมชนมักเข้ามามีส่วนร่วมใน
ด้านต่าง ๆ มากกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 
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9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับด าเนินการสรร
หา/เลือกสรร และพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หลักเกณฑ์และระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้การสรรหามีความเท่าเทียมกัน 
 9.2  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับด าเนินการ
คัดเลือกผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้การสรรหามีความเท่าเทียมกัน 
 9.3  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ และไม่มีมลภาวะเป็นพิษรบกวนอยู่เสมอ  
 9.4  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการอบรมเลี้ยง
ดู การจัดประสบการณ์และการส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 
ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
โดยผู้บริหารต้องก ากับดูแลบุคลากรอยู่เสมอ และต้องให้
ความรู้กับครูโดยการอบรมหรือให้โอกาสในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 9.5  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
และมีการให้บริการกับชุมชนรอบข้างเพื่อความสัมพันธ์อันดี 
 9.6  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจัดประชุมเพื่อระดมความคิดจากทุกภาค
ส่วนจัดตั้ งเครือข่ายระดับต่าง ๆ ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน และ2) เปรียบเทียบการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน จ าแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ 2) โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล มีผล
การด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่
แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การติดตามผลการด าเนินงาน, นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน , โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

Abstract 
 This research aims to 1) study monitoring of performance of the preparation policy for 
ASEAN Community of schools, and 2) compare monitoring of performance of the preparation policy 
for ASEAN Community of schools, classified by locations of schools. The sample size consists of 110 
school administrators under Angthong Primary Educational Service Area Offices. The instrument is a 
five-rating scale.  The data are analyzed by mean, standard deviation, and t-test. The findings 
revealed that: 1) as a whole, the result of performance of the preparation policy for ASEAN 
Community of schools under Angthong Primary Educational Service Area Offices is at a moderate 
level, the highest average is the management, followed by the teachers and educational personnel, 
and the lowest average is the curriculum and learning management, and 2) the result of 
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performance of the preparation policy for ASEAN Community of schools  located in the municipal 
area and outside the municipal is not different for all aspects.  
Keywords : Monitoring of Performance, Preparation Policy for ASEAN Community, Schools under 
Angthong Primary Educational Service Area Offices   
 
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นผู้น าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน     
มีศักยภาพในการเป็นแกนน าในการสร้างประชาคม
อาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์เดียว 
เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญ
มั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใต้การ
ก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักส าคัญ คือ ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงของอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้น
จัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาท
ส าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง 
เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ 
ด้านการเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย มี
จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) การสร้างประชาคมอาเซียนด้วย
การศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มี การ
เตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทย
ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้ เป็นคนของ
ประชาคมอาเซียนพัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกัน
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการศึกษา 
โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา และ 2) ขับเคลื่อน 
ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาด้วยการสร้างความ
เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์  หลักสิทธิมนุษยชน     
การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนา 
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน มีการ
เพิ่มครูที่ส าเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุก
ระดับช้ันการศึกษา เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอน
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 
เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศใน
ประชาคม [4]  

 จากเป้าหมายความส าคัญของอาเซียน รวมทั้ง
นโยบายทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท าให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องปรับตัวกับบทบาทในการเตรียม
นักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนให้มี
ความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
และมีสมรรถนะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนและสังคมโลก ซึ่งการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเป็นการด าเนินงานที่
โรงเรียนจัดเตรียมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ซึ่งมีผู้ศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนไว้แตกต่างกันออกไป  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองให้
ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัด ดังจะเห็นได้จากการก าหนด
นโยบายในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อ
ผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาของชาติให้สอดรับ
ต่อการเป็นประชาคมอาเซียนสูคุ่ณภาพในระดับสากล [3] 
แต่อย่างไรก็ดี จากงานวิจัยของ ล าไย  บุตรน้ าเพ็ชร [7]  
พบว่า การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง และปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็น
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยังมองไม่เห็นความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ว่าจะต้องพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศเพื่อบ้าน ความสามารถ
ในการใช้ ICT อินเทอร์เน็ต ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การค านวณ การให้เหตุผล การ
แสวงหาความรู้ ความสามารถในการใช้กระบวนการกลุ่ม 
การแก้ปัญหา การสืบเสาะ การสร้างความตระหนัก การ



ARU Research Journal, Vol.4, No.1, January 2017                                                                                        33 
 

แสวงหาความรู้  และผู้ เรียนต้องมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เช่น ทักษะชีวิต กล้าแสดงออก เอื้ออาทรและ
แบ่งปัน เข้าใจตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นจึงอยู่ใน
ระดับปานกลางเท่านั้น 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษา การติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ศึกษาการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ และ ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ซึ่ง
การติดตามผลการด าเนินงานในครั้ งนี้ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทองต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาการติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ าแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 154 คน [2]  
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 110 คน โดยค านวณการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ ที่ตั้งของโรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนในเขตเทศบาล และโรงเรียนนอกเขตเทศบาล 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ ด้านสื่อการเรียนรู้
และแหล่งการเรียนรู้    
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การติดตามผล
การด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ แสดงดังรูปที ่1  
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การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียน  
1.  ด้านการบริหารจัดการ  
2.  ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา  
3.  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้  
4.  ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรยีนรู้ 

ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
5. สมมุติฐานการวิจัย   
 โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาล กับนอกเขต
เทศบาล มีการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 154 คน [2]  
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จ านวน 110 คน โดยค านวณการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่ และมอร์แกน [1] ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก 
 
6.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 
3 ข้อ ได้แก่  เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และที่ตั้งของ
โรงเรียน   

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการติดตามผล
การด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 40 ข้อ ได้แก่  
ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 10 ข้อ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10 ข้อ ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ และด้านสื่อการเรียนรู้
และแหล่งการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ  ซึ่งมีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ  
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และที่ตั้งของ
โรงเรียน ด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ       
 วิเคราะห์การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมของโรงเรียน โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  
deviation) 
 เปรียบเทียบการติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม จ าแนกตาม
ที่ตั้งของโรงเรียน โดยใช้ค่าที (t-test) ส าหรับประชากรที่
เป็นอิสระกัน (Independent samples test) โดยก าหนด 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 

 
 

ที่ต้ังของโรงเรียน 
1.  โรงเรียนในเขตเทศบาล 
2.  โรงเรียนนอกเขตเทศบาล 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
บริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 
 7.2 โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กับนอกเขต
เทศบาล มีผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวม และเป็นราย
ด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 
8. อภิปรายผล 
 8.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ในภาพรวม และเป็นรายด้าน มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี  สีงาม  
[6] วิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการ
ด าเนินงานการเตรียมความพร้อมทั้งด้านนโยบายของ
ผู้บริหารโรงเรียนและด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับ
ปฏิบัติการโดยภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องมาจาก โรงเรียนส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับ       
การด าเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อม สู่ 
ประชาคมอาเซียน แต่อย่างไรก็ดียังมีข้อจ ากัดหลายประการ 
เช่น ขาดการพาบุคลากรทางการศึกษาไปทัศนศึกษา      
ดูงานโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการจัดท าสาระหลักสูตร
ประชาคมอาเซียน ค าอธิบายรายวิชา การก าหนดสาระ
การเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับตัว ช้ีวัดรวมถึงขาดการ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนการน าหลักสูตรไปใช้ ขาดการ

เตรียมการวางแผนการเก็บข้อมูลการท าวิจัยและน ามาใช้
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้าน
การบริหารจัดการ ในภาพรวม และเป็นรายข้อ มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การน านโยบายลงสู่การปฏิบัตินั้นยังมีปัญหาหลาย
ประการ ถึงแม้จะมีการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนแล้วก็ตาม ในการจัดท าโครงการให้เปน็
รูปธรรมอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอ หรือบุคลากรยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการวิจัยหรือพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หรือ
บุคลากรมีภาระงานเยอะ ท าให้โครงการอาจไม่มีความ
ต่อเนื่อง จึงท าให้ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าไย บุตรน้ าเพ็ชร [7] วิจัยเรื่อง 
การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา การเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดา้นการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม และเป็น
รายข้อ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนแต่ละโรงมีการด าเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แต่ในทางปฏิบัติ
อาจจะยังไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้      
ครูและบุคลากรบางคนยังไม่ได้รับโอกาสในการฝึกอบรม 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้ความร่วมมือใน
การจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไม่มากเท่าที่ควร 
จึงท าให้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้าน
ครูและบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรัณย์ภัทร  อินเทพา [8] ศึกษาสภาพและ
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ปัญหาการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในข้อการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะครูผู้สอนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง  
 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม และเป็นราย
ข้อ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนและช่วยเหลือครู โดยเน้นให้ครูเริ่มจากการ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาจัดท าหน่วยการเรียนรู้และ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยน และเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
อาเซียนที่จะต้องเผชิญในอนาคต แต่ครูอาจต้องใช้เวลา
ในการปรับตัว และหาวิธีการในการจัดการเรียนการสอน
ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน จึงท าให้การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้  อยู่ ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ล าไย  บุตรน้ าเพ็ชร [7] วิจัยเรื่อง การศึกษา
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรี ยนรู้ สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง  
 การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ด้าน
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ในภาพรวม และเป็น
รายข้อ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องมาจาก โรงเรียนแต่ละโรงมีนโยบายให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งการ
เรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะเห็น
ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งสื่อ

การเรียนรู้สมัยใหม่ที่ให้ทั้งสาระความรู้ ก่อให้เกิดทักษะ 
และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ได้เร็วมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์
ตรง แต่การจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดท าสื่อการ
เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีอย่างจ ากัดท าให้โรงเรียนจัดหาสื่อ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ จึงท าให้การ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ด้าน
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์ภัทร  อินเทพา [8] 
ศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 1 ในข้อ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้
วิธีสอนและเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง  
 8.2 โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กับนอกเขต
เทศบาล มีผลการด าเนินงานตามนโยบายการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
โดยรวม และเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาลต่างก็รับนโยบายจากต้นสังกัด ซึ่งเป็นนโยบาย
เดียวกัน ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด ดังจะเห็นได้จาก
การก าหนดนโยบายในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมเพื่อผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาของชาติ
ให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนสู่คุณภาพใน
ระดับสากล สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลวรรณ  วัฒนา [5] 
วิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีสภาพ
การบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน 
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9. ข้อเสนอแนะ  
 9.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดการประชุมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ
โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นที่มี
ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 9.2 ครูและบุคลากรควรให้ความร่วมมือในการ
จัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของตน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 9.3 ครูควรให้ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ส าหรับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนมีการจัดระดับตามช้ันเรียน 
เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละชั้นเรียน 
 9.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายและน่าสนใจ และครูควรจัดหาหรือจัดท าสื่อ
การเรียนรู้ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก ต้องศึกษา
ค้นคว้าให้ได้มาซึ่งสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ 
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายใน 2) ปัญหาการด าเนินงานการ
ควบคุมภายใน และ 3) แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยก าหนดให้ผู้อ านวยการ/รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ จ านวน 29 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ จ านวน 29 คน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ จ านวน 
29 คน และครูที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน จ านวน 29 คน รวม ท้ังสิ้น จ านวน 116 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก   
2) ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายใน ภาพรวม มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย และ 3) แนวทางแก้ปัญหา
การด าเนินงานการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีแนวปฏิบัติ 4 รายการ 
องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง มีแนวปฏิบัติ 4 รายการ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม มีแนวปฏิบัติ  
3 รายการ องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวปฏิบัติ 2 รายการ และองค์ประกอบที่ 5 การติดตามและ
ประเมินผล มีแนวปฏิบัติ 3 รายการ   
ค าส าคัญ : การด าเนินงานการควบคุมภายใน, โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the state of internal control implementation,            
2) problems of internal control implementation, and 3) solution guidelines of internal control implementation 
of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Secondary Educational Service Area Office 3.  The samples were 29 
secondary schools including 29 directors/acting directors, 29 deputy directors of budget, 29 chiefs of budget, 
and 29 teachers in charge of internal control.  The instruments are a five-rating scale questionnaire The data 
were analyzed by mean, standard deviation. The findings revealed that: 1) as a whole, the internal control 
implementation was at a high level, 2) as a whole, the problems of internal control implementation were at a 
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low level, 3) the solution guidelines of internal control implementation consisted of: elements 1 environment 
of control 4 items,  
elements 2 risk assessment 4 items, elements 3 control activities 3 items,  elements 4 information and 
communication 2 items and elements 5 monitoring and evaluation 3 items.   
Keywords : Internal Control Implementation, Secondary Schools in Phranakhon Si Ayutthaya 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 8 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 62 ได้
ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
[1] แนวโน้มการตรวจสอบภายในของภาคราชการได้
ขยายขอบเขตการตรวจสอบจากเดิมที่ให้ความส าคัญกับ
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial audit) 
แล ะก า รป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม กฎ ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ 
(Compliance audit) เป็นการให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance  audit) มาก
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการและการปฏิรูประบบงบประมาณที่ให้ความส าคัญ
กับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการด า เนินงาน โดยกระจายความ
รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณ ให้แก่ส่วนราชการ
และกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกในทุกระดับการศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา โดยสถานศึกษาต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานหลักที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผู้บริหาร
ต้องด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษา ด้วยเหตุนี้ระบบการควบคุมภายใน
จึ งมีความส าคัญกับการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จยิ่งข้ึน [3] 
 ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการด าเนินการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม
ประเมินผล [4] นอกจากนี้ ณรินทร์  ช านาญดู [5] กล่าว
ว่า การบริหารการควบคุมงบประมาณของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานนั้น สถานศึกษาจะต้องจัดท าระบบการควบคุม
ภายในสถานศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ .  2544 ของส านักงานการตรวจเ งินแผ่นดิน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีความเช่ือมโยง ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผล  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน
ในสังกัด ดังจะเห็นได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ ในโครงการตรวจสอบการ
บริหารการเงินและการด าเนินการของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือน
ความเสี่ยงท่ีท าให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมาย การ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีการสอบทานที่ดี จะท าให้
กา ร ใ ช้ทรั พย์ สิ นของทางร าชการ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส ทั้งยัง
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด า เนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น เพื่ อ
สนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ 
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การเงิน บัญชี และพัสดุของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบ
การปฏิบัติงานท่ีดีถูกต้อง โปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่ เกี่ ยวข้อง แต่อย่ างไรก็ตามยั งพบปัญหาในการ
ด าเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนยัง
ขาดระบบการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถสามารถแก้ปัญหา
ได้ทันเวลา ปัญหาบางอย่างอาจพอกพูนจนแก้ไขยาก [2] 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดย
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ว่าเป็นอย่างไร เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน 
ควบคุมภายในของโร ง เ รี ยนมั ธยมศึกษาจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป    
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการควบคุม
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานการควบคุม
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้  ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ/รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 29 คน, 
รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ 29 คน,หัวหน้าฝ่าย
งบประมาณ 29 คน และครูที่รับผิดชอบงานควบคุม
ภายใน 29 คน รวม 116  คน  
 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1  สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายใน   
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล  
 3.2.2  ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายใน    
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล  
 3.2.3 แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน        
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผล 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากร 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 29 โรง 
โดยก าหนดให้ผู้อ านวยการ/รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ จ านวน 29 คน รองผู้อ านวยการฝ่าย
งบประมาณ จ านวน 29 คน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
จ านวน 29 คน และครูที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 
จ านวน 29 คน รวม ทั้งสิ้นจ านวน 116 คน เป็นผู้ให้
ข้อมูล 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ 
ในการท างาน ระดับการศึกษา และ ต าแหน่ง    
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การด า เนินงานการควบคุมภายในของโรง เ รี ยน
มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วย     
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5 องค์ประกอบ จ านวน 49 ข้อ ได้แก่  1) สภาพแวดล้อม
การควบคุม จ านวน 12 ข้อ  2) การประเมินความเสี่ยง 
จ านวน 10 ข้อ 3) กิจกรรมการควบคุม จ านวน 9 ข้อ 4) 
สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 10 ข้อ และ 4) การ
ติดตามและประเมินผล จ านวน 8 ข้อ ซึ่งมีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
แบบปลายเปิด (Open ended question) 
 ซึ่งแบบสอบถามมีโดยค่า IOC ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.6 - 
1.0 และแบบสอบถามสภาพการด าเนินงานควบคุม
ภายในมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .98 และแบบสอบถาม
ปัญหาการด าเนินงานควบคุมภายในมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .99     
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน 

ระดับการศึกษา และ ต าแหน่ง ด้วยการหาค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ  
 4.3.2 วิเคราะห์สภาพ และปัญหาการด าเนินงาน   
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 4.3.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงาน   
การควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content analysis) 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สรุป
ผลการวิจัยแสดงดังตาราง 1  

 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพ และปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม 

การควบคุมภายในของโรงเรยีน 
สภาพการด าเนินงาน ปัญหาการด าเนินงาน 

  S.D. ความหมาย   S.D. ความหมาย 
องค์ประกอบท่ี 1   
สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

 
3.99 

 
0.57 

 
มาก 

 
2.32 

 
0.89 

 
น้อย 

องค์ประกอบท่ี 2   
การประเมินความเสีย่ง 

 
3.94 

 
0.64 

 
มาก 

 
2.27 

 
0.86 

 
น้อย 

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการควบคุม 

 
3.78 

 
0.70 

 
มาก 

 
2.32 

 
0.83 

 
น้อย  

องค์ประกอบท่ี 4  
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
3.77 

 
0.64 

 
มาก 

 
2.33 

 
0.86 

 
น้อย 

องค์ประกอบท่ี 5   
การติดตามประเมินผล 

 
3.81 

 
0.67 

 
มาก 

 
2.26 

 
0.89 

 
น้อย 

รวมเฉลี่ย  3.86 0.64 มาก 2.30 0.86 น้อย 
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จากตาราง 1 สรุปได้ว่า 
 5.1 สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม 
มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับการด าเนินงานจากมากไปน้อย 
ดังนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุม รองลงมา คือ การ
ประเมินความเสี่ยง การติดตามประเมินผล กิจกรรมการ
ควบคุม  และองค์ประกอบที่ มี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุ ด  คื อ 
สารสนเทศและการสื่อสาร  
 5.2 ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม 
มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาแต่
ละองค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีปัญหาการด าเนินงาน
อยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับการด าเนินงานจากมากไป
น้อย ดังนี้ สารสนเทศและการสื่อสาร รองลงมา คือ 
กิจกรรมการควบคุม สภาพแวดล้อมของการควบคุม การ
ประเมินความเสี่ยง และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ การติดตามประเมินผล 
 5.3 แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุม
ภายใน องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
เ ช่น  โรงเ รี ยนควรวางแผน ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ ชัดเจน องค์ประกอบที่  2 การ
ประเมินความเสี่ยง เช่น โรงเรียนควรมีการก าหนดแผน
ควบคุมภายในให้ชัดเจน ทั้งระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม เช่น โรงเรียนควร
มีการนิเทศและติดตามกิจกรรมการควบคุมให้ เป็น
ปัจจุบัน องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
เช่น โรงเรียนควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
เกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความทันสมัย และ
องค์ประกอบที่  5 การติดตามและประเมินผล เช่น 
โรงเรียนควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
6. อภิปรายผล 
 6.1 สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม 

มีการด า เนินงานอยู่ ในระดับมาก เนื่ องจาก การ
ด าเนินงานการควบคุมภายในนั้นมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่มีกฎเกณฑ์
วางไว้อย่างเป็นระบบ มีการประเมินตามแบบที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดไว้ตามห้วงระยะเวลา ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในซึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ถ้ามีการควบคุม
ภายในที่ดี มีการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน การควบคุม
ภายในมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ ก็สามารถทราบ
ความก้าวหน้าของผลงานนั้น ๆ ได้ ท าให้เกิดกระบวนการ 
ก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
การมีระบบควบคุมภายในจะช่วยขจัดงานที่ซ้ าซ้อน ดูแล
ไม่ให้สูญเสียทรัพย์สินโดยไม่จ าเป็น เป็นการส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินงานควบคุม
ภายในของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ  
สุริยนต์ [8] วิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนในเขตอ าเภอธาตพุนม จังหวัด
นครพนม ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของโรงเรียนในเขตอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ 
ธนวรรณ  สารเศวต [7] วิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและ
แนวทางในการด าเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินการควบคุม
ภายในของสถานศึกษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาพโดยรวม
และทุกด้านอยู่ในระดับมาก    
 6.2 ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม 
มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียน
ในสังกัด โดยก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยง
ที่ท าให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจสอบ
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ภายในที่เพียงพอ มีการสอบทานที่ดี จะท าให้การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส ทั้งยังช่วยป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดีใหม่  
อินทรพานิชย์ [6] วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการ
ด าเนินการควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร   
เขต 2 มีปัญหาการด าเนินการควบคุมภายใน โดยรวม   
อยู่ในระดับน้อย   
 6.3  แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุม
ภายใน  องค์ประกอบที่  1 สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม เช่น โรงเรียนควรวางแผน ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ ชัดเจน องค์ประกอบที่  2 การ
ประเมินความเสี่ยง เช่น โรงเรียนควรมีการก าหนดแผน
ควบคุมภายในให้ชัดเจน ทั้งระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม เช่น โรงเรียนควร
มีการนิเทศและติดตามกิจกรรมการควบคุมให้ เป็น
ปัจจุบัน องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
เช่น โรงเรียนควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
เกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความทันสมัย และ
องค์ประกอบที่  5 การติดตามและประเมินผล เช่น 
โรงเรียนควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ท้ังนี้เนื่องจาก การด าเนินงาน 
ระบบการควบคุมภายในเป็นภาระที่ผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และ
แนวทางที่ได้ก าหนด ระบบการควบคุมภายในนั้นต้อง
ได้รับการยอมรับในระดบัปฏิบัต ิมีการประเมินความเสี่ยง
และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่
การงาน จึงจะท าให้การด าเนินงานการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   
   
7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1 สภาพการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร
โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรเสนอการปรับปรุงงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยให้รางวัล หรือชมเชยบุคลากรที่

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับองค์กร เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมภายในโรงเรียนควรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงงานตามเกณฑ์คุณภาพ และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควร
จัดท าคู่มือเพื่อก าหนดวิธีการปรับปรุงงานตามเกณฑ์
คุณภาพ  
 7.2 ปัญหาการด าเนินงานการควบคุมภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียน
ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สามารถสือ่สารกันไดส้ะดวก
เพื่อให้บุคลากรในโรงเ รียนทราบหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล 
ส่วนผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในโรงเรียนควรมีส่วน
ร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการก าหนดวิธีปฏิบัติในการ
สื่อสารให้บุคลากรในโรงเรียนทราบหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการสื่อสารให้กับโรงเรียน
ในสังกัด  
 7.3 แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานการควบคุม 
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดประชุมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติงาน ส่วน
ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในโรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ 
สื่อสารให้บุคคลากรทุกคน เข้าใจตรงกัน ก าหนดมาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายใน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินงานควบคุมภายในตาม
มาตรฐาน และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 2)  ศึกษา
ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล และ 3) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ                
ตามหลักธรรมาภิบาล มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้น คือ ขั้นศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล และ
ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 118 คน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ  แบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1)  ระดับการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับการด าเนินการอยู่ในระดับมาก       
2)ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับปัญหาการ
ด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 3)แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมแบ่งเป็น 
5 ด้าน 6 หลัก 15 รายการ  
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, หลักธรรมาภิบาล, ผู้บริหารโรงเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to 1) to study the level of good governance academic 
administration 2) to study the problem of good governance academic administration and 3) to study 
the solution guidelines for academic administration under good governance principles. The study was 
divided into two stages; the study of academic administration and the study of academic 
administration problems. The samples were 118 school administrators. The research instrument was 
questionnaire. The statistical data analysis were mean and standard deviation. Step 2 study the 
solution of good governance academic administration. The sample were 5 experts. The research 
instrument was a structured interview .The data was analyzed by content analysis. The findings of 
this study were as follows: 1)The academic administration according to good governance of school 
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administrators as whole was at the high level. 2)The academic administration problems under good 
governance principles of school administrators as whole was at the low level 3)The suggestions to 
solve the problems in academic administration under good governance principles were divided to 5 
aspects  6 principles and 15 lists  
Keywords : The academic administration, Good governance, School administrators 

 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดไว้ใน
หมวด 5 มาตรา 39  มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้าน
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยัง
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวเป็นอิสระ
สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวกและ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
ซึ่งนักการศึกษาบางท่านเชื่อว่าการก าหนดให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยท าให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นอิสระ 
สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [1]   
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
จัดการการศึกษา พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 3 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศเรื่องการกระจายอ านาจ
การบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษา ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีอ านาจการบริหารและ
จัดการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป [2] การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจ
ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง[3]  

การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายและภารกิจ 17 งาน 
[4] จากการสังเคราะห์ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
เห็นว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการควร
ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้านดังต่อไปนี้ ด้านการจัดการ
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ด้าน
การนิเทศ การพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน ซึ่ งครอบคลุมการ
ด าเนินการบริหารงานวิชาการ  
 การปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนให้มี
ความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากขึ้นโดยการออก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้
ทุกกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการถือปฏิบัติ 
ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่
ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่จึงควรน าหลักการ
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่เรียก
กันว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหาร และ
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน       
การบริหารทั่วไป [5] ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ส าคัญ
ของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือภาค
ประชาชน  เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติต่อกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
ตั้ งอยู่ ในความถูกต้องเป็นธรรม[6] ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินงานตามภาระหน้าที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 
6 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า [7] 
 ประเทศไทยใช้เงินมากส าหรับการศึกษา ซึ่งแต่ก่อน
เคยคิดว่าการศึกษาไม่ดีเพราะมีการลงทุนน้อย แต่ตอนนี้
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เรื่องอย่างนี้ไม่เป็นความจริง ประเทศไทยไม่ใช่ลงทุนน้อย
เกินไป แต่เป็นการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งแสดงออก
หลายอย่าง เช่น ระบบโรงเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้
คนต้องไปเรียนกวดวิชามากขึ้น  [8] ในการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ประเทศไทยต้องมีการรื้อระบบ
การศึกษา  ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง และทุ่มให้กับ
การจัดการศึกษาให้คนในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น โดยต้องมี
การกระจายอ านาจให้พ้ืนท่ี เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพและเหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ี สิ่งส าคัญที่เราขาด 
คือ ขาดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา ฉะนั้น
โรงเรียนต้องมีความรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ท าอย่างไรให้คนดีและคนเก่งมาจัดการศึกษา ที่
ส าคัญต้องมีความโปร่งใสในการบรหิารและตรวจสอบได้” 
ฉะนั้น  ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรับผิดชอบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ [9] 
 ในส่วนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2  ปัจจุบันประสบปัญหาในด้าน
คุณภาพการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ [10] จากสภาพ ปัญหาในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 
โรงเรียนมีการบริหารและจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล แต่ยังประสบปัญหาในด้านคุณภาพ
การศึกษา จึงท าให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการท าให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย จากปัญหาดังกล่าวแสดงถึงภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารงานด้าน
วิชาการน้อยกว่าบริหารงานด้านอื่น ๆ และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ได้
มีการวิจัยการใ ช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมแต่ยังไม่มีการศึกษาเป็นรายด้าน 
ผู้วิจัยจึงพิจารณาเห็นความส าคัญในการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน เพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

 2.2 เพื่อศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 2 .3  เพื่ อศึ กษาแนวทางการแก้ ไ ขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีวิธี 
ด าเนินการวิจัย  2 ข้ัน ดังนี ้
     ขั้นที่ 1  ศึกษาการบริหารงานวิชาการ และปัญหา
การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรประชากร ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  จ านวน 164 คน  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของประชากรโดยใช้ตารางของเครจซี่
และมอร์แกน [11] ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่
ค านวณได้ และท าวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับฉลาก
เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ค านวณได้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 118 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหลักการสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย ตลอดจนศึกษาขอบเขต เนื้อของการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ที่ ได้ก าหนดขึ้นโดยเป็นแบบสอบถาม
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
จ านวน 1 ชุด มี 2 ตอน  ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม ระหว่าง 0.60 -1.00 และได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 



50                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2560         
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
 ตอนที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและร้อยละ  
 ตอนท่ี  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 และปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2       
มาวิเคราะห์เป็นรายด้านและรายข้อ โดยการค านวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ยมาแปล
ความหมาย ของคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ [12] 
    ขั้นที่  2 ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติดังนี้ เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมน าวิชาการโรงเรี ยนในฝัน หรือ
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีผลงานวิชาการด้านหลัก  ธรร
มาภิบาล และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมาไม่
น้อยกว่า 10 ปี  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5  คน ใช้    
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non 
probability sampling) [13] ด้วยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์     
แบบมีโครงสร้าง เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
บริหาร งานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ ทั้ง 5 คน มาท าการวิเคราะห์
แนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน  และท าการ
วิ เคราะห์ข้อมูลด้ วย เทคนิคการวิ เคราะห์ เนื้ อหา 
(Content Analysis) 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ระดับการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่าการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับการ
ด าเนินการ อยู่ในระดับมาก (= 4.28) เมื่อพิจารณาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (= 4.33) ด้านการ
จัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ (= 4.29) ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน (= 4.28) ด้านการจัด
สื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน (= 4.26) และด้านการ
นิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน( = 4.23) 
    4.2 ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 
โดยภาพรวมมีปัญหาการด าเนินการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย (= 2.42) เมื่อ
พิจารณาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย  คือ ด้านการจัดการหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ (= 2.64), และด้านการนิเทศเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน (= 2.56) ส่วนด้านที่เหลือมีปัญหาการ
ด าเนินการอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียน
การสอน (= 2.40), ด้านการจัดการเรียนการสอน (= 2.29), 
และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน (= 2.23) 
 4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้เ ช่ียวชาญได้ให้แนวทางการแก้ ไขปัญหา      
ในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการจัดหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้  2 หลัก 2 รายการ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4 หลัก 4 รายการ ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียน
การสอน 3 หลัก 3 รายการ ด้านการนิเทศเพื่อการพัฒนา 
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การเรียนการสอน 3 หลัก 3 รายการ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 3 หลัก 3 รายการ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2  โดยภาพรวมมี
การด าเนินการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารตามหลัก      
ธรรมาภิบาลทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ คือ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดการหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ ดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน  และด้าน
การนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันหลายสถานศึกษามี
ความพยายามน าหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก   
ธรรมาภิบาลไปสู่การบริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น โดยการสร้างเครือข่าย และเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเพื่อให้
ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้  อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และน ามาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 
[14] ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมี
หน้าที่ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน  และเป็น
สถานศึกษาของรัฐ  มีการน าหลักการว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้ในการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารงานวิชาการ
จ าเป็นต้องด าเนินการตามหลกัการหรือแนวทาง ธรรมาภบิาล
จึงจะเป็นการบริหารที่สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพ 
ปัญหา และความต้องการในยุคโลกาภิวัตน์น าไปสู่
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียน และเป็นหลัก 
ประกันความส าเร็จในการบริหารจัดการงานวิชาการ 
 5.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมา 
ภิบาลของของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2 โดย
ภาพรวมมีปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีปัญหาการด าเนินการอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดการหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ และด้านการนิเทศเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน ส่วนด้านที่มีปัญหาการด าเนินการอยู่ใน

ระดับน้อย คือ ด้านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการ
สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างสูงยิ่งที่ต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนควรมีการสร้างความ
เข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคลทั้งในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในการที่จะเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ดีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างที่เป็น
แบบใหม่แนวใหม่ และแบบผสมผสานที่ไม่มีลักษณะ
เฉพาะที่ตายตัว ต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการ
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับ
แนวคิดในการบริหารจัดการบูรณาการที่ เน้นการ
แก้ปัญหาและด า เนินการ สอดคล้องกับรายงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่ าง ๆ ส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญด้านวิชาการน้อยกว่างานด้านอื่น [15] 
 5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบรหิารงาน
วิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ่พระนครศรีอยุธยา  
เขต  2 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเอง ผู้วิจัย
น าแบบสัมภาษณ์ ทั้ง 5 คน มาท าการวิเคราะห์แนว
ทางการแก้ปัญหาในแต่ละด้าน และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิ เคราะห์ เนื้อหา  (Content 
Analysis) สรุปได้ว่าผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลใน 
แต่ละด้านดังน้ี 
 ด้านการจัดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ คือ ยึดมั่นใน
ความถูกต้องของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551(หลักคุณธรรม) , มีการประเมินผล
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและน าผลการ
ประเมินไปสู่การปรับปรุง (หลักความคุ้มค่า) 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ก าหนดตัวผู้สอนให้ตรง
กับความรู้ความสามารถและความช านาญ ยกย่องเชิดชู
เกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น (หลักคุณธรรม), จัดท ารายงาน
การปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารงานธุรการในช้ันเรียน
ประจ าปีทุกเดือน(หลักความโปร่งใส) 
 ด้านการจัดสื่อและวัสดุ เพื่อการเรียนการสอน 
ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การจัดท าบัญชี  เอกสารด้าน
การจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอนให้ถูกต้องเป็น
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ปัจจุบัน(หลักนิติธรรม), ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
และทุนการศึกษา โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน (หลักการมีส่วนร่วม) 
 ด้านการนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
ก าหนดแผนการการนิเทศของโรงเรียนและด าเนินการรับ
นักเรียนตามแผนที่ก าหนดอย่างโปร่งใส(หลักความ
โปร่งใส), มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร ด าเนินการนิเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน(หลักความรับผิดชอบ)  
 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จัดให้มี
การด าเนินการสอบวัดผลการศึกษาได้มาตรฐานและมี
คุณภาพตามระเบียบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทดสอบ(หลักนิติธรรม),จัดระบบสารสนเทศ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน
(หลักความโปร่งใส) 
 สอดคล้องกับชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ที่ว่าหลักธรรมา  
ภิบาลกับการศึกษาการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในการปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2545 เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา และบริหาร
จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารโรงเรียนผู้บริหาร
ต้องแสดงความสามารถในการบริหารงานวิชาการ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล
ลัพธ์สูงสุด ดังนั้นการบริหารงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารโรงเรียน มีการใช้หลักธรรมาภิบาล ใช้
ความเช่ียวชาญในการน าเทคนิควิธีทฤษฎีและหลักการ
ต่าง ๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการ หรือมาประยุกต์ใช้กับ
การบริหารงานวิชาการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
สถานที่ และปัจจัยแวดล้อม จึงจะประสบความส าเร็จ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน ท าให้เกิดการประหยัดการใช้
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ มีผลท าให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้น [16]   
 

6. ข้อเสนอแนะ   
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 การบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล   
  6.1.1.1 ครูควรน าผลการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินการตามสภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียน 
  6.1.1.2 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภบิาลไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินการตามสภาพความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกับประชากรวิจัยครั้งนี้ 
  6.1.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าผล
การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการนิเทศก ากับติดตาม
โรงเรี ยน เพื่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ต่อการด า เนินการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด 
 6.1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.1.2.1 ครูควรน าผลการศึกษาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ไปใช้ในการวางแผนในการด าเนินการตาม
สภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียน 
  6.1.2.2 ผู้บริหารควรน าผลการศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการตาม 
หลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในการด าเนินการตามสภาพ 
ความพร้อมและบริบทของโรงเรียน 
  6.1.2.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรน าผล
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
วิชาการตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการจัดท า
แผนการนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินการบริหารงานวิชาการ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านการ 
นิเทศการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 6.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบรหิารทรัพยากรทางการศึกษา และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 209  แห่ง จากประชากรผู้ข้อมูลคือ 
ครูกศน.ต าบล จ านวน 209 คน ได้สุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จ านวน 136 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก 
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.77 และ 0.82  โดยใช้วิธีของครอนบาค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือ ด้าน
อาคารสถานที่ และด้านทรัพยากรบุคคล ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์  ส่วนปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล  และ 2) สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน   
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา, ทรัพยากรบุคคล, ทรัพยากรด้านงบประมาณ, ทรัพยากรด้านวัสดุ 
อุปกรณ์, ทรัพยากรด้านอาคารสถานท่ี 
 

Abstract 
 The purposes of this research were as follows : 1) to study of the state and problems of 
Administrative Resources,  and 2) to compare the state and problems of Administrative Resources between the 
different experienced. The sample was selected from 209 teacher in Sub-district Non-formal and Informal 
education center for the 2016 academic year. The research instrument was a questionnaire. The reliabilities 
were 0.77 and 0.82. The statistic for data analyze were percentage, mean, standard deviation and t-test. The 
research findings were as follows : 1) the state of Administrative Resources in overall and each aspect were at 
the high level. The highest level was the budget resource management side. The next were the facility 
resource management side and thepersonnel resource management side. The lowest level was the material 
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resource management side; and the problems of Administrative Resources in overall and problems were at 
low level. The highest level was the material resource management side. The next were the facility resource 
management side and the budget resource management side. The lowest level was the personnel resource 
management side, and 2) the comparison of the state and problems of Administrative Resources for the 
different experienced of positions were no different.   
Keywords : Administrative Resources, personnel resource management, budget resource management, 
material, facility resource management 
 

1. บทน า 
 การศึกษาของไทยในปัจจุบันมีระบบการจัดการศึกษา
สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาในระบบมีสอง
ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา โดยในระดับอุดมศึกษานั้น แบ่งออกเป็นสอง
ระดับ คือระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญา ซึ่ง
การศึกษาทั้งสามรูปแบบต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา [1] การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
และการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง             
การปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีเป้าหมายสอดคล้องกันคือ 
ให้สถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ      
มี ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีความส ามารถ
รับผิดชอบระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการ
บัญชีได้อย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงการ
บริหารจัดการทรัพยากรทาง การศึกษาในภาพรวมและ
ในระดับสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด [2] จะเห็นได้
ว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
ดังนั้นการบริหารงานจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่
โครงสร้างการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงการบริหารการเงินงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อให้การบริหารส่งผลถึงนักเรียนให้เป็นคนเก่ง 
ดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งระบบ
การศึกษาไทยเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ 
ความคิด ความสามารถ การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญคือ 4 M’s ได้แก่ คน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการ 
(Management) [3] ที่จะน าไปใช้ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่การแสวงหาทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร     

การใช้ทรัพยากร การประเมินการใช้ ให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
พ.ศ.2545 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา 
มาตรา 58 [4] ระบุว่า ให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจาก
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่นและต่างประเทศ และจากการศึกษาพบว่าศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้คือ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งครูประจ า
ศูนย์ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และปัญหาด้านปัจจัย สภาพอาคารเรียน 
สถานที่และสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ อีกทั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลยังตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน อาคารเรียนไม่เป็นเอกเทศ 
สื่อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ ไม่ได้
รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และไม่มี ข้อมูล
สารสนเทศ [5] ปัญหาด้านอาคารศูนย์การเรียนคับแคบ
ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางประเภทได้ บุคลากรมีน้อยต้อง
รับผิดชอบงานหลายอย่าง วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ และเก้าอี้มีไม่เพียงพอ นักศึกษา
การศึกษานอกระบบมาพบกลุ่มไม่ต่อเนื่อง การจัด
กิจกรรมการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนยังมีน้อย และองค์การบริหารส่วนต าบล
มีส่วนร่วมน้อยในการวางแผน โครงการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์การเรียน [6] ส าหรับศูนย์          
การบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย  จั งหวั ด
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พระนครศรีอยุธยานั้นพบว่ายังมีปัญหาในเรื่องสถานที่ใน
บางแห่งยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากรประจ าศูนย์ไม่
พอเพียง มีผู้เรียนน้อย ขาดการเข้ากลุ่มการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง อันเนื่องจากผู้เรียนติด
ภาระงานอื่น การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย ทั้งด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน และขาดการ
นิเทศ ติดตามและรายงานผล นอกจากนั้นศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ยังไม่
สามารถด าเนินการบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบ ยัง
ต้องอยู่ในการบังคับบัญชาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ [7]   
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษามีความจ าเป็นและมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การที่จะสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัดให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งปัญหาที่ส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท า
การวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการวิจัยไป
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนา ให้มปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
แ ล ะ ก า ร ศ ึก ษ า ต า ม อ ัธ ย า ศ ัย ต า บ ล ใ น จ ัง ห ว ัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานของครูกศน.ต าบล 
 
3. สมมติฐาน 
 ครูกศน.ต าบลที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล จ านวน 209 
แห่งได้แก่ ครูกศน.ต าบล ประชากรผู้ข้อมูลคือ ครูกศน.
ต าบล จ านวน 209 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลคือ ครูกศน.ต าบล จ านวน 
136 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก  
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
      4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสบการณ์ในการ
ท างานของครูกศน.ต าบล ได้แก่ ต่ ากว่า 5 ปี และ ตั้งแต่ 
5 ปีข้ึนไป 
          4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) สภาพการบริหาร
ทรัพยากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบล และ 2) ปัญหาการบริหารทรัพยากร
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล  
 4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยระยะเวลา 
ในการวิจัย มกราคม 2557- มิถุนายน 2558 
  
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้   
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
เพศ และประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะแบบสอบถาม 
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) มี 2 ตัวเลือก จ านวน  
2 ข้อ 
 ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert) ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77และ 0.82 โดยใช้
วิธีของครอนบาค 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการบริหารทรัพยากรของศูนย์ฯ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 
6. ผลการวิจัย   
 6.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ ด้าน
งบประมาณ รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนปัญหาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงมาต่ าคือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รองลงมา คือ ด้าน
อาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านทรัพยากรบุคคล   
 6.2  สภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
7. อภิปรายผล 
 7.1 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และด้านที่การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
มากที่สุดคือ ด้านการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะงบประมาณเป็นทรัพยากรทางการศึกษาท่ีจ าเป็นที่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลต้องใช้เพื่อการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ในบางครั้งงบประมาณไม่เพียงพอศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลจ าเป็นต้องจัดหา
เพิ่มเติมโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้งบประมาณส าหรับ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ให้
เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลซึ่ ง
สอดคล้องของ สงัวาลย์  วุฒิเสลา[8] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา    
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า โดยภาพรวมมีการบริหารงาน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ วัชรา มะธิตะโน [9] 
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการจัดการทรัพยากรการศึกษา
ในโรงเรียนสมุทรพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่ามีสภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรด้านงบประมาณ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
 7.2 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล
ตามหลักสูตรให้ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงเพื่อเป็นต้นแบบในการการเรียนรู้ 
ประกอบกับในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้น หากมีงบประมาณเพียงพอย่อม
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
ดังนั้นปัญหาในการบริหารทรัพยากรด้านวัสดุ อุปกรณ์จึง
อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักดิ์  
นิลโคตร [11] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และ
สอดคล้องกับ พัชณียา หานะพันธ์ [12] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงาน
ทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 2 สังกัด ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
เช่นกัน 
 7.3 สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานของครูกศน.ต าบล โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามครูกศน.ต าบล เป็นครูรุ่นใหม่และเพศ
หญิงที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ท างานจริงจัง มักมี
มุมมองในทางดี ดังนั้นเมื่อตอบแบบสอบถามจึงมีผลว่าไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ ไชยโคตร 
[13] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
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บุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษาและ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่าง 
และสอดคล้องกับ พัชณียา หานะพันธ์ [12] ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 31 และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 สังกัด จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า มีสภาพ
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 7.4 ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานของครูกศน.ต าบล โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สภาพการบริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีบริบทในการท างานใกล้เคียงกัน ดังนั้นปัญหาในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาจึงไม่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกุล  ถนอมขวัญ [10] ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบรหิารงานทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหา
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ เกตุมณี  แซงบุญเรือง [14] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
  8.1.1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการก าหนดเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนสวัสดิการที่ ชัดเจนและเป็นธรรม การ
ปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ และ

การนิ เทศการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ ได้ รับ
มอบหมายหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ
ขั้นควรใส่ใจและจัดระบบและปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอโดยเฉพาะด้านค่าตอบแทนสวัสดิการเพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจในการท างาน 
    8.1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่ง
ผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและผู้ที่เป็น
ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับขั้นควรมีการปฏิบัติอย่างรัดกุม
และมีการตรวจสอบโดยใช้ระบบควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่ อ ให้สามารถใช้
งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและสร้างความเจริญก้าวหน้า
ของการจัดการศึกษา 
    8.1.3 ด้านการการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการดูแลรักษา
อุปกรณ์ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การ
ลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
และการส ารวจความต้องการการใช้วัสดุอุปกรณ์ตาม
ความจ าเป็นโดยบุคลากรภายใน ซึ่งผู้บริหารของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับขั้นควรมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ละเอียด
รอบคอบเพื่อความพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา 
    8.1.4 ด้านการบริหารอาคารสถานท่ี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะการควบคุมการใช้อาคาร
สถานท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่า การ
ก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการใช้ ดูแลรักษา
อาคารสถานที่ และการก าหนด พื้นที่อาคาร สถานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ
ขั้นควรมีการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ให้มีสภาพ
พร้อมใช้และใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพื่อใช้อาคารสถานที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 จากการผลการวิจัยด้านการบริหารงบประมาณอยู่
ในระดับน้อย ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะดังนี้  
  8.2.1 ควรศึกษาผลกระทบของการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  8.2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษากับการบริหารงานอ่ืนๆใน 4 งาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบล และ 2) ปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ประชากรที่ใช้
ใน การวิจัยคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 209  แห่ง จากประชากรผู้ข้อมูลคือ 
หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล จ านวน 209 คน ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
การบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีสภาพการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการ ส่วนรายการที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการนิเทศ ติดตาม
และรายงานผล และ 2) ปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหา การปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนรายการที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการบริหาร
จัดการ  
ค าส าคัญ : การบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล, การบริหารจัดการ,การมีส่วนร่วม, 
การจัดกิจกรรมหลักการจัดการเรียนรู้, การนิเทศ ติดตามและรายงานผล 
 

Abstract 
 The purposes of this research were as follows : 1) to study of state of Administration in 
Sub-district Non-formal and Informal education center, and 2) to study of problems of Administration 
in Sub-district Non-formal and Informal education center. The sample was selected from 209 chief of 
center in Sub-district Non-formal and Informal education center for the 2016 academic year. The 
research instrument was a questionnaire. The statistic for data analyze were percentage, mean, 
standard deviation. The research findings were as follows : 1) the state of Administration in Sub-
district Non-formal and Informal education center in overall and each aspect were at the high level. 
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The highest level was the administrative management side. The lowest level were the supervision, 
evaluation and reporting side; and 2) the problems of Administration in Sub-district Non-formal and 
Informal education center in overall and problems were at the medium level. The highest level was 
the participation side. The lowest level was the administrative management side, 3) the comparison 
of the state of Administration in Sub-district Non-formal and Informal education center for Sub-
district overall and each aspect were at the high level, and 4) the comparison of the problems 
overall and each aspect were at the medium level. 
Keywords : Administration in Sub-district Non-formal and Informal education center, Administrative 
management, participation, arrangement activity leaning, supervision, evaluation and reporting   
 
 

1. บทน า 
 พระราชบัญญัติส่ ง เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประกอบด้วย 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
หลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน และให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการศึกษาทั้งสามรูปแบบเพื่อให้สามารถพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง [1]  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) โดย
มุ่งหวังให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบล เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับต าบล 
โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการด าเนินงานและการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคารสถานที่ แหล่งวิทยาการ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี มีการประสาน
เครือข่ายในชุมชนให้ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชน สังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทั้งในฐานะผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหาบูรณาการกระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน [2] มีการบริหาร
จัดการกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในชุมชนเพื่อให้บริการศึกษาแก่ประชาชน โดย
ให้บริการสื่อทุกรูปแบบตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการ

ประสานงานของชุมชนและเป็นแหล่งข้อมูลการ
เรียนรู้ของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ และจัดการศึกษาให้กับคนในชุมชนรวมทั้ง
เป็นผู้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆของประชาชน [3] 
 ในการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ยังพบปัญหา เช่น ปัญหาด้าน
มาตรฐานผลผลิต ผู้รับบริการไม่สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทักษะความรู้พื้นฐาน 
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
ไม่ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในการ
สร้างงานอาชีพ ไม่เคารพกฎ ระเบียบ ขาดความ
รับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ในการรับรู้ และศึกษา
หาความรู้ เพิ่ม เติมจากแหล่ ง เรียนรู้ ภูมิปัญญา 
นักศึกษาสอบตกเป็นจ านวนมาก ไม่มีความตระหนัก
ในคุณค่าหรือประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหา
ด้านกระบวนการ ไม่มีการส ารวจสภาพปัญหาความ
ต้องการของคนในชุมชน ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ ไม่มีระบบนิเทศติดตาม
ผล ภาคีเครือข่ายไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม 
กิจกรรม ไม่สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครู
ประจ าศูนย์ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปัญหาด้านปัจจัย 
สภาพอาคารเรียน สถานท่ี และสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน อาคารเรียนไม่
เป็นเอกเทศ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก
ไม่เพียงพอ ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และไม่มีข้อมูลสารสนเทศ [4] นอกจากนั้นยังพบ
ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี พบว่าในด้านการบริหาร
จัดการ ผู้บริหารขาดทักษะความรู้พื้นฐานด้านการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขาดทักษะในการใช้ E-
Learning เพื่อจัดการเรียนการสอน และขาดการพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อใช้ในกระบวนการเรียน 
นักศึกษาไม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และประมวลผลสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองได้ [5] ปัญหา
ด้านการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา ในด้านการวัด
และประเมินผล การจัดท าหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการสื่อการเรียนรู้ [6] ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของ
ภาคี เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ไม่ก าหนดปัญหาด้านการศึกษา
ของชุมชน ไม่ก าหนดเป้าหมายของแผน ไม่หาวิธีการ
ด าเนินงาน ไม่ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การจัดท า
วางแผน ขาดการประสานงาน [7] ส่วนปัญหาในศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ [8] 
สรุปได้ว่า ในการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีปัญหาในเรื่องสถานที่ในบางแห่งยังไม่
เอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากรประจ าศูนย์ไม่พอเพียงกับการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะศูนย์ที่เกิดใหม่ มีผู้เรียนน้อย ขาดการ
เข้ากลุ่มการเรียนรู้ งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องอันเนื่องจากผู้เรียนติด
ภาระงานอื่น การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย และขาดการ
นิเทศติดตามและรายงานผล 
 จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล อันจะเป็นประโยชน์
ส่งเสริมสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่
ส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้วิจัย เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ต่อชุมชนและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
  2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 
  
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ใน การวิจัยคือ ศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 209  แห่ง 
และผู้ข้อมูลคือ หัวหน้าศูนย์การศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในพืน้ท่ี 16 อ าเภอ ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 209 คน 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.2.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ หัวหน้าศนูย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล 
 3.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการ
บริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบล 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้   
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสดุ และประสบการณ์การท างาน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Check 
List) มี 2 ตัวเลือก จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญัหา
การบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มลีักษณะเป็น
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แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคริ์ท 
(Likert)  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสภาพและปญัหาการบริหารงานศูนย์ฯ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5. ผลการวิจัย   
 5.1 สภาพการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากค่าสูงมาต่ าคือ ด้าน
การบริหารจัดการ รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมหลักการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วม ส่วนรายการที่มีค่า
ต่ าสุดคือ ด้านการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล  
 5.2 ปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตาม ล าดับจากค่าสูงมาต่ าคือ ด้าน
การมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านการนิเทศ ติดตามและ
รายงานผล และด้านการจัดกิจกรรมหลักการจัดการเรียนรู้ 
ส่วนรายการที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการบริหารจัดการ 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 
พบว่าท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 
 5.4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 
พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สภาพการบริหารงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล 

สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการควบคุมดูแลและ
ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอันได้แก่ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สถาบันส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 
และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนโดยเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาในทุกด้าน 
จึงท าให้ผลของการแสดงความคิดเห็นในภาพรวมใน
ด้านการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ทิวาพร จูมศรีสิงห์ [9] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดราชบุรี ในด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสภาพการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัด
ราชบุรี ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์การ
เรียนชุมชน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ สมปอง วิมาโร [10] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพการด าเนินงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวมมีสภาพการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ ทวีโชค เรืองขจรเมธี 
[11] ที่ได้ศึกษาเรื่องสภาพการปฏิบัติงานครูศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา พบว่า ใน
ภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ สุนีรัตน์ ปัตถาทุม, ธีระ ภูดี และ 
ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน [12] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร ตาม
ความเห็นของผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล คณะกรรมการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัต าบล ผลการวิจัยพบว่าการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผลงานวิจัยนี้ที่
เกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารงานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากจึงมีความเป็นไปได้ 
 6.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาการบริหารงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการบริหารงาน
ท่ามกลางความขาดแคลนโดยเฉพาะการบริหารงานการ
บริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลจะมีทรัพยากรในการบริหารไม่เพียงพอทั้งด้าน
บุคคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
นันธิดา ปินดาวงศ์ [13] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล จังหวัดล าปาง ตามความ
คิดเห็นของผู้รับผิดชอบศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน ครู กศน. ครูศูนย์การเรียนชุมชนที่รับผิดชอบศูนย์
การศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาที่ส าคัญคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่าการ
ส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนยังน้อย เช่น การศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเป็นต้น งบประมาณในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงพอ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มาพบ
กลุ่มและไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ไม่มี
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน และสื่อการเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีปัญหา
ในการบริหารจัดการ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ความคิดเห็นของ
หัวหน้าศูนย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมา
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ โอฬาร  โสมคา[14] 
ได้ศึกษาการด าเนินงานตามภารกิจของครูกศน.ประจ า

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ สังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
เลย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานตาม
ภารกิจของครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ สังกัดศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ พูล
ทรัพย์  เตินเตือน [15] ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ 
สภาพปัญหาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของข้าราชการ 
พนักงานราชการ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผลงานวิ จั ยนี้ ที่ เ กี่ ย วกับการศึ กษาปัญหาการ
บริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
จึงมีความเป็นไปได้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้   
 7.1.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารงาน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส่วนรายการที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการบริหารจัดการที่
เป็นปัญหามากที่สุดคือ การจัดหาสื่อการเรียนรู้ทุก
ประเภทที่ เอื้ อต่อการ เรี ยนรู้  ซึ่ งผู้บริหารศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบลควรเข้าใจใส่และหาวิธีการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานและชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อการเรียนรู้ทุก
ประเภทที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้พร้อมในการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 7.1.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารงาน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ด้านการจัดกิจกรรมหลักการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นปัญหามาก
ที่สุดคือ การส่งเสริมการรู้หนังสือในกลุ่ม 15–59 ปี ใน
ประเด็นนี้ผู้บริหารศูนย์และผู้ร่วมรับผิดชอบต้องศึกษา
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้ใหญ่เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน เพื่อขจัดปัญหาต่างๆเหล่านี้ 
 7.1.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วม ท่ีเป็น
ปัญหามากที่สุดคือชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนของชุมชนเห็นความส าคัญและเข้า
ร่วมกิจกรรม ซึ่ งในประเด็นนี้ผู้บริหารศูนย์และผู้ร่ วม
รับผิดชอบต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมา
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และต้องเปิดใจให้ผู้อื่น
หรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การบริหารงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล 
ตามรูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นตามแต่กรณี 
 7.1.4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการนิเทศ ติดตาม
และรายงานผลที่เป็น ปัญหามากที่สุดคือ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมและน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม ซึ่งในประเด็นนี้ผู้บริหารศูนย์และผู้ร่วมรับผิดชอบ
ต้องศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมในการนิเทศ ติดตามและ
รายงานผลเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในเหมาะสมกับการบริหาร
จัดการและปรับปรุงพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จต่อไป  
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1 ควรศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม
หลักการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 7.2.2 ควรศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม
หลักการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด    
พระนครศรี อยุธยา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2) สภาพการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยการสุ่ม
อย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า    
5 ระดับ โดยแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   มีค่าความเช่ือมั่น .94 และสภาพการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าความเชื่อมั่น .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา      
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่าง          
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา    

 
Abstract 

 The research aimed to study : 1) the transformational leadership of school administrators, 
2) the conditions of information and communication technology management of schools, and 3) the 
relationship between the transformational leadership and the conditions of information and 
communication technology management of schools. The sample group consisted of 127 school 
administrators. The instrument was five-point rating scale questionnaire about the level of 
transformational leadership of school administrators with reliability coefficient of .94 and the 
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conditions of information and communication technology management of schools with reliability 
coefficient of .96. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
correlation coefficient. The findings indicated that : 1) as a whole, the transformational leadership of 
school administrators was at a high level, 2) As a whole, the conditions of information and 
communication technology management of schools was at a high level and 3) The transformational 
leadership of school administrators had relationship with the conditions of information 
communication technology management of schools at the significant level of .05. 
Keywords : Transformational leadership, Information and communication technology management of 
schools 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     กระทรวงศึกษาได้ก าหนดให้มีนโยบายและมาตรฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 2550  ซึ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ดังนี้  1) ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา        
2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านการเรียนการสอน      
4) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 5) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้     
6) ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา และเพื่อเป็น
การป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้เรียน ผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้ใช้ประโยชน์และ
เข้าถึงบริการได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความเหมาะสม จึงมีนโยบายและมาตรฐานการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษาด าเนินการ [1] 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา นั้นต้องเริ่มที่
ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเป็นสิ่งแรก โดยมีสมมติฐานว่า 
ผู้บริหารนั้นถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่มทฤษฎีผู้น าที่ปรับ
กระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) หรือเรียกได้ว่าเป็น
ผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leader) 
เป็นผู้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทีด่ีขึ้น ก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ และท าให้มีการเปลี่ยนอย่าง
ถาวร [2] สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศินารถ ศิริจันทพันธุ์ 
[3] พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัย
ที่ส่งต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา และ
งานวิจัยของ พิมพรรณ  สุริโย [4] พบว่า ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แต่การด าเนินงาน
ที่ผ่ านมายังพบปัญหาในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์มากกว่าการน าเนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน และการพัฒนา
ผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัด
กระบวนการเรียนรู้  ครูและนักเรียนน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนและการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองน้อยประกอบกับ
สถานศึกษามีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับสื่อ
ไม่ เพียงพอ ล้าสมัยรวมทั้ งครูยั งไม่สามารถใช้สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างแท้จริงและผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ประกอบกับสถานศึกษาบางแห่งยังขาดสื่อที่
ทันสมัยและมีคุณภาพ ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของครูและนักเรียน 
[1] 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ได้
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐทุกแห่ง ในขณะที่
สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่แตกต่างกันในการ
บริหาร ท าให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรฐานการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแตกต่าง
กัน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามี
ความสัมพันธ์กับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน



ARU Research Journal, Vol.4, No.1, January 2017                                                                                        73 
 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  

1.  ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
3.  ด้านการเรียนการสอน  
4.  ด้านกระบวนการเรียนรู ้
5.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู ้
6.  ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และ 

ชุมชน 

การเรี ยนการสอน ด้านกระบวนการเรี ยนรู้  ด้ าน
ทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และ ชุมชน  สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 หรือไม่ อย่างไร 
ซึ่ งจะ เป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว ้
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
     2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
      2.2 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
      2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับสภาพการบริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริหาร

สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 188 คน  

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 127 คน 
โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ [5] 
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน และการสุ่มอย่างง่าย  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

3.2.1 ตัวแปรต้น คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

3.2.2 ตั วแปรตาม คือ การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การเรี ยนการสอน ด้านกระบวนการเรี ยนรู้  ด้ าน
ทรัพยากรการเรียนรู้  และ ด้านความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน  
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย แสดงดังรูปท่ี 1 

 
ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
1. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
2. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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5. สมมุติฐานการวิจัย   
     ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มี
ความสัมพันธ์กัน  
      
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  ผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 188 คน 
    กลุ่มตัวอย่างใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน    
อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ [5] ที่ระดับความคาด
เคลื่อน 0.50 ได้กลุ่มตัวอย่าง 127 คน     
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
     เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
         ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ได้แก่  เพศ  ต าแหน่ง ระดับ
การศึกษา และ ประสบการณ์ในการท างาน    

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
4 ด้าน จ านวน 19 ข้อ ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

จ านวน 6 ข้อ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา จ านวน 5 ข้อ
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ จ านวน 4 ข้อ และ ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 6
ด้าน จ านวน 35 ข้อ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา จ านวน 7 ข้อ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 
7 ข้อ ด้านการเรียนการสอน จ านวน 7 ข้อ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ ด้านทรัพยากรการ
เรียนรู้  จ านวน 4 ข้อ และ ด้านความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน จ านวน 5 ข้อ 
 แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 
of Item objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 
0 . 6 0  - 1 . 00  และ  ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่ากับ .94 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เท่ากับ .96 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้  
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์แบบ
เพียร์สัน 

 
7. สรุปผลการวิจัย  
7.1  จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม     

ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา    S.D. แปลความ 

1.  ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 4.56 0.36 มากที่สุด 
2.  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.4 0.54 มาก 
3.  ด้านการสรา้งวิสัยทัศน์ 4.36 0.49 มาก 
4.  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.39 0.58 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.43 0.44 มาก 
    

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ ตามล าดับ 
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7.2 จากการศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที2่ 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษา ในภาพรวม  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    S.D. แปลความ 

1.  ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 4.19 0.48 มาก 
2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.90 0.67 มาก 
3.  ด้านการเรียนการสอน 3.70 0.64 มาก 
4.  ด้านกระบวนการเรียนรู้ 3.82 0.66 มาก 
5.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 3.73 0.70 มาก 
6.  ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 3.64 0.86 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.83 0.57 มาก 
 
จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า สภาพการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน

กระบวนการเรียนรู้ และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความ
ร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
7.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับสภาพการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด
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 แสดงดังตารางท่ี 3               

 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับสภาพการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านการบริหาร
จัดการภายใน
สถานศึกษา 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านการ
เรียนการ

สอน 

ด้าน
กระบวนการ

เรยีนรู ้

ด้าน
ทรัพยากร
การเรยีนรู ้

ด้านความรว่มมือ
ภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน 
1.  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ .61* .37* .28* .44* .30* .42* 
2.  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา .61* .36* .28* .38* .19* .31* 
3.  ด้านการสร้างวสิัยทศัน ์ .74* .45* .38* .50* .39* .43* 
4.  ด้านการค านึงถึงความเป็น 

ปัจเจกบคุคล  
 

.58* 
 

.40* 
 

.25* 
 

.44* 
 

.21* 
 

.26* 
* มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ทุกด้านอย่างมี
นั ย ส า คั ญท า งส ถิ ติ ที่  . 0 5  โ ด ยภาว ะผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์
สูงสุดกับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา 
 
8. อภิปรายผล 

8.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ หอม
ทวีโชค [6] พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรีโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการความส าคัญต่อการบริหาร 
สถานศึกษาในปัจจุบันที่สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มี
การอบรมด้านภาวะผู้น าให้กับผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอยู่เสมอ จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ความตระหนักในการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

8.2 สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย   
ของ ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว [7] พบว่า สภาพการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้  โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก  ทั้ งนี้อาจ
เนื่ อ งมาจากผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารนั้นมีความส าคัญในการบริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบันทั้งในด้านการวางแผนการ
ตัดสินใจ และการบริหารภายในสถานศึกษา ช่วยให้
เกิดมาตรฐานในการจัดการสารสนเทศเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ ใ ช้  และยั ง ช่วยในงานด้ าน
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ และเกิดประสิทธิภาพใน
การท างานและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ใน
สังคมที่เป็นพลวัตได้ตลอดเวลา 

8.3ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นภัสนันท์ เบิกสีใส [8] พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา      
มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้น าสูงสุดในโรงเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน        
มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการบริหารและการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 ที่ให้กระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารงาน
วิชาการด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานทั่วไป ท าให้ผู้บริหารมีอ านาจและ
หน้าท่ี ดังนี้ บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ประสานการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ  สถานที่  เป็น ผู้แทน
สถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรม
สัญญามีหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรม
ของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาจะเห็นว่าผู้บริหารมีภารกิจมากมาย จึงท าให้
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจไป
ด้วย3.1 แนวคิดเรื่องการบริหารเมืองโดยใช้นโยบาย
การพัฒนาเมือง 
     
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 จากผลการวิจัย พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ด้าน
การสร้างวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
จัดการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการสร้างวสิัยทัศน ์และผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา 
ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการ
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สร้างวิสัยทัศน์ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ และใช้วิธีการ
ต่างๆ ที่เหมาะสม ถ่ายทอดโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น
วิสัยทัศน์ไปยังครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าใจ
และเต็มใจ ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

9.2 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ด้านความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้นส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 
1 ควรจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือจาก
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรด าเนินการประสานความ
ร่วมมือจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ วิทยากรสอนนักเรียน 
พัฒนาครู ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสถานศึกษา  

9.3  จากผลการวิจั ย  พบว่ า  ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา กับการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อการศึกษา ด้ าน
ทรัพยากรการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานแต่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ไขร่วมกันโดยเฉพาะ
ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความ
ที่จะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน บทความชุดนี้เป็นตัวอย่างใน
การจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตาม
ตัวอย่างที่แสดงในบทความนี้ ซึ่งทางวารสารได้ท าการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาด
ตัวอักษร ค าอธิบายส าหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง รวมถึงเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ วิธีการ
ใส่รูปภาพ ตาราง ผู้เขียนบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ของวารสาร หรืออีเมล์ติดต่อกอง
บรรณาธิการที่ rs@aru.ac.th หรือ rs_aru@hotmail.com 
ค าส าคัญ: ข้อมูลส าหรับผู้แต่ง, ชนิดบทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์, การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์, การเตรียมและรูปแบบ
การพิมพ ์
 

Abstract 
ARU Research Journal is the public in the field of human and social science. The journal 

accepts both research and academic articles and be published double-annually (volume 1 in April, 
volume 2 in October) by Research and Development Institute, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University. This manuscript is the sample and instruction for authors in order to prepare the 
manuscript submission to the ARU Research Journal. Please carefully follow the instructions provided 
to ensure uniformity of the journal. The contents included the page and text formats, guidelines for 
writing the manuscript contents including figures and tables and references. The author can 
download this manuscript as electronic template from internet (http://j.cit.kmutnb.ac.th) or direct 
contact to Email-address rs@aru.ac.th or rs_aru@hotmail.com 
Keywords: Information for author, Types of manuscript for journal publication, Submission procedure, 
Preparation and format 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และ ได้ รั บความ เห็ นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 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 า วทั้ ง หมดข้ า งต้ นต้ อ งมี ทั้ งภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ
ที่ ร วบ รวมหรื อ เ รี ยบ เ รี ย ง จ ากหนั ง สื อ  เ อกส า ร 
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานที่ท างาน วิธีการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 
 

3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เ ขี ย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บบทความพร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน – ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ 
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานของผู้เขียนและผูเ้ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
4.2.2 ชื่อผู้เขียน 

พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 
1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 
คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าช่ือใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่
ท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย



บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่ องค าว่า  “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละค าส าคัญ
เท่านั้น 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
4.3  ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 
 เนื ้อเรื ่อง ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง ผลการวิจัย/ทดลอง 
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม. 
 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
 
4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรี ยมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
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รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

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

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

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของค าเท่านั้นใหใ้ช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ 
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และพิมพ์ตัวธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  
 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เ หนื อต ารา ง  โดยปกติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษร  TH 

SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ตัวธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน  
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4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
 

                 
1

M

m

m

X X                                  (1) 

และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  “เวเบอร์ 
(weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความให้ใช้การอ้างอิงแบบหมายเลข 
เช่น [1], [1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ปิ่นจินดา และคณะ 
[1] เป็นต้น ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีใน
ส่ วน เ อ กส า ร อ้ า ง อิ ง ท้ า ยบ ทค วาม  แ ละ ห้ า ม ใ ส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 
 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
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การบริหารสถานศึกษาแบบแฟรนไชส์”, วารสาร
วิจัย มสด, ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 3, 2554, หน้า. 161-175. 

[2] S. H. Han and J. H. LEE, “An overview of 
peak-to-average power ratio reduction 
techniques for multicarrier transmission,” IEEE 

Wireless Communications Magazine, Vol. 2, 
No. 2, Apr. 2005, pp. 56-65.  

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

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