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ความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง 
(Conflict and Conflict Management)  

 
สมาน อัศวภูมิ0

1 
 
บทคัดยอ 

โอกาสท่ีจะมีความเขาใจสับสนกันระหวางความขัดแยง (Conflict) ในเชิงวิชาการกับ
เชิงสังคมนั้นเปนไปไดคอนขางมาก โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทย เพราะในความเขาใจและลง
ความเห็นเก่ียวกับความขัดแยงของคนโดยท่ัวไปเม่ือไดยินหรือกลาวถึงความขัดแยงระหวาง
บุคคล หรือกลุมบุคคลแลว มักจะหมายถึงการไมลงรอย หรือการทะเลาะกัน ตลอดจนการ
เปนศัตรูกัน แตในเชิงวิชาการโดยเฉพาะในการบริหารองคการแลว ความขัดแยงเปนเพียง
ความเห็นตางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการตัดสินใจหรือการดําเนินงานขององคการ อันอาจจะ
เกิดข้ึนจากความแตกตางทางความคิด  ความเชื่อ ความเขาใจ หรือประสบการณของบุคคล นี่
คือฐานคิดสําคัญของการจัดการความขัดแยง ท่ีผูบริหารและบุคลากรในองคการควรทําความ
เขาใจและแยกความแตกตางดังกลาวใหได จึงจะทําใหการจัดการความขัดแยงในองคการ
ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงเปนวัตถุประสงคในการเขียนบทความนี้ โดยมุงสรางความเขาใจเก่ียวกับ
ความขัดแยงในการบริหารองคการ สาเหตุและแนวทางในการจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนใน
องคการตอไป  
 
Abstract 

Possibility of misunderstanding between academic- based conflict and 
social- based conflict is likely to happen, especially in Thai society context, 
because general laymen would understand and judge conflict incidents as 
disagreement, argument, or even being enemies while academic-based conflict, 
especially that is related to organizational administration, conflict is just the 
matter of different viewpoints on issues needed decisions or actions of the 
organizations, based on different ideas, beliefs, or experiences of each person. 
This is crucial foundation concepts of conflict management that administrators 
and personnel should understand and differentiate in order to successfully 
manage conflict in organization. This is the objective of this article, which focus 

                                                           
1 รองศาสตราจารย, ดร. , ขาราชการบํานาญ, ผูอํานวยการศูนยการเรียนรูรวมจุด และอาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ  (Associate Professor, Dr., Retired Government Official, Director 
of Dots Learning Center and Part-Time Lecturer at Sisaket Rajabhat University)  
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on understanding conflict, causes, and guidelines for conflict management in 
organizations.  
 
ความนํา 
 ความขัดแยงเปนเรื่องปกติของบุคคล และกลุมบุคคล กลาวคือในบางโอกาส ตัวเรา
เองก็ยังสับสน ลังเล และมีความเห็นแยง หรือการกระทําท่ีขัดแยงกับความเชื่อของตนเอง 
แลวจะไปคาดหวังอะไรท่ีจะไมใหมีความขัดแยงระหวางบุคคล ประเด็นจึงอยูท่ีวาเราจะทํา
ความเขาใจและใชประโยชนจากความจริงขอนี้ไดอยางไร ท้ังในการดํารงชีวิต และการทํางาน 
 
ความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง 
 ความขัดแยงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2546) นิยามคําวาขัดแยงวา “ไมลงรอยกัน และทําใหไมไดรับสิ่งท่ีจะพึงได” ดังนั้นความ
ขัดแยงจึงนาจะมีความหมายวา “ความไมลงรอยกันและเปนเหตุทําใหไมไดรับสิ่งท่ีจะพึงได” 
จึงไมไดแปลวาทะเลาะกัน หรือเปนศัตรูกัน เพียงแตเปนสภาวะการณท่ีเกิดความไมสอดคลอง
กัน และหาขอสรุปไมได แตในมิติของสังคม โดยเฉพาะในเชิงจิตวิทยาแลว ความขัดแยงมักจะ
บงบอกและสื่อความไปในทางวามีการทะเลาะกัน และเลยเถิดไปถึงการเปนศัตรูกันท้ังทาง
ความคิด การปฏิบัติ หรือการดํารงชีวิต และสังคมของประเทศตะวันตกเขาใจและเห็นวา
ความขัดแยง (Conflict) เปนสภาวะของความเห็นตาง (disagreement) หรือขอถกเถียงท่ี
แตกตางกัน (disagree argument) อันเนื่องมาจากความแตกตางของอุดมคติ ความเชื่อ หรือ
ความเห็น (Longman Dictionary of Contemporary English, 2001) ซ่ึงมีความหมาย
ใกลเคียงกัน แมจะมีรายละเอียดตางกันก็ตาม แตนิยามของคําวา conflict นี้ในพจนานุกรม
ของ So Sethaputra (2545) มีหลายความหมาย เชน หมายถึง ปะทะกัน เปนปรปกษตอกัน 
ตรงกันขามกัน ตอสูกัน หรือ ขัดกัน เปนตน ซ่ึงไมทราบวาผูรวบรวมความหมายของศัพทใน
พจนานุกรมเลมนี้ถอดความจากฉบับภาษาอังกฤษ หรือรวบรวมจากหลายตํารา แตดูเหมือน
จะเปนความหมายท่ีคนในสังคมไทยสวนใหญเขาใจกัน อยางไรก็ตามในทางวิชาการมีการ
กลาวถึงและอธิบายคํานี้วาอยางไร เปนประเด็นหลักของบทความนี้  
 Hellriegel และ Slocum (1996) ชี้วาความขัดแยงเกิดข้ึนจากความเห็นไมตรงกัน
เก่ียวกับเปาประสงค ความคิด หรือความรูสึกท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลใน
ทีมงาน หรือแผนก หรือในองคการ  
 The Foundation Coalition (2016) นิยามความขัดแยงวาเปนการตอสูหรือแขงขัน
ระหวางบุคคลท่ีมีความตองการ มีความคิด ความเชื่อ คานิยม หรือเปาประสงคตรงขามกัน 
และอธิบายวาความขัดแยงเปนสิ่งท่ีควรสงเสริมใหเกิดข้ึนในการทํางานเปนทีม แมวาจะไม
สามารถคาดเดาผลท่ีจะเกิดข้ึนไดก็ตาม ความขัดแยงอาจจะนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลว
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ในการทํางานก็ได ดังนั้นการทําความเขาใจและสามารถจัดการความขัดแยงไดดีจะสงเสริม
ประสิทธิผลในการทํางานของทีมยิ่งข้ึน  
 คู มือการจัดการความขัดแยงของ Centre for Multiparty Democracy (2016) 
กลาวถึงความขัดแยงวาเปนเรื่องปกติของการอยูและทํางานรวมกันของบุคคล และเกิดข้ึนใน
ทุกสังคมมาตั้งแตเรามีมนุษยอาศัยอยูบนโลกใบนี้ ความขัดแยงเกิดข้ึนจากปฏิบัติสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลตั้งแตสองคน หรือสองกลุมข้ึนไป  อันเนื่องมาจากฝายใดฝาย
หนึ่งเห็นตางในสิ่งท่ีเปนอยู ไมวาจะเปนความตางในเรื่องท่ีคิด แนวคิด การรับรู ความเชื่อ 
หรือความรูสึก เหลานี้จะนํามาซ่ึงความขัดแยงไดเสมอ เม่ือความขัดแยงเกิดข้ึน ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลจะไมเหมือนเดิมอีกตอไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีตองมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังคํากลาวท่ีวา ท่ีใดไมมีความขัดแยงท่ีนั่นยอมไมมีการเปลี่ยนแปลงCentre for 
Multiparty Democracy ชี้วาความขัดแยงกับความรุนแรงไมใชสิ่งเดียวกัน แตความรุนแรง
มักจะเปนการแสดงออกของความขัดแยงรูปแบบหนึ่งอันเนื่องมาจาก 

1. คูความขัดแยงท่ีมีอํานาจเหนือกวามักจะใชความรุนแรงเพ่ือสยบคูกรณี  
2. เปนทางเลือกท่ีคูขัดแยงท่ีออนแอกวาอาจจะเลือกใชถาเขาไมเห็นทางออกอ่ืนท่ี

ดีกวา  
3. เม่ือคูกรณีท้ังสองฝายไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีจะแกปญหา [หรือไมอยากใชทางอ่ืนใน

การแกปญหา]1

2  
4. เปนพัฒนาการของพลวัตรของความขัดแยงแบบหนึ่งเม่ือความรุนแรงเริ่มตน 

และรุนแรงมากข้ึนไปเรื่อย ๆ  
5. เปนเสนทางยอนศรคูกรณีเพ่ือสรางความชอบธรรมทางนิตินัยใหฝายของตน  

 
Kohirieser (2007) นิยามความขัดแยงวาเกิดข้ึนจากความแตกตางระหวางบุคคล

หรือกลุมบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยปรากฏอาการสําคัญคือ ความตึงเครียด ความไมลง
รอยกัน ไมสบอารมณกัน หรือ อยูคนละข้ัวกัน ซ่ึงทําใหความสัมพันธระหวางกันขาดสะบั้นลง  

โดยสรุปแลวความขัดแยงเกิดข้ึนจากความแตกตางในการคิดหรือทําของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลตั้งแตสองคนหรือสองกลุมข้ึนไป อันเนื่องมาจากความตองการแตกตางกัน ซ่ึง
อาจจะเกิดความคิด ความเชื่อ คานิยม อุดมคติ ประสบการณ หรือจุดหมายท้ังเปดเผยหรือ
ซอนเรนท่ีแตกตางกัน ความจริงแลวความขัดแยงเปนสัญญาณท่ีดีมากกวาไมดี เพราะเปน
อาการท่ีแสดงใหเห็นวาสิ่งท่ีเปนอยูตองไดรับการเปลี่ยนแปลง แตความไมเขาใจถึงแกนความ
ขัดแยง หรือการมีจุดหมายซอนเรน จึงเห็นวาความขัดแยงเปนปญหา เพราะเรามักจะเห็น
ความขัดแยงนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง หรือทํารายกัน ท้ัง ๆ ท่ีความขัดแยงไมใชความ
รุนแรง แมวาความรุนแรงอาจจะเปนผลจากความขัดแยงก็ตาม  

                                                           
2 ขอความในวงเล็บ [ ] เปนความเห็นของผูเขียน  
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ประเภทของความขัดแยง 
 Hellriegel และ Slocum (1996) กลาวถึงความขัดแยงในองคการในสองลักษณะ
ใหญๆ  คือ ความขัดแยงระหวางบุคคลกับความขัดแยงในบทบาท  
 ความขัดแยงระหวางบุคคลเกิดข้ึนไดใน 3 ลักษณะคือ ความขัดแยงในเปาประสงค 
(Goal conflict) ความขัดแยงในดานเชาวนปญญา (Cognitive conflict) และความขัดแยงใน
ดานเจตคติ (Affective conflict) กลาวคือ ความขัดแยงในเปาประสงคจะเกิดข้ึนจากผลลัพธ
หรือสิ่งท่ีคาดหวังไมเปนไปตามท่ีตั้งไว สําหรับความขัดแยงในดานเชาวนปญญาจะเกิดข้ึนเม่ือ
แนวคิด หรือความคิดไมสอดคลองกัน สวนความขัดแยงในดานเจตคตินั้น จะเกิดข้ึนจาก
ความรูสึกหรืออารมณเชิงลบ เชน ความโกรธ เปนตน  
 บทบาทเปนภาระงานและพฤติกรรมท่ีบุคคลไดรับความคาดหวังวาควรดําเนินการ 
เชน บทบาทของนักศึกษาก็ไดรับความคาดหวังวาจะตองเขาชั้นเรียน อานหนังสือ ทําการบาน 
รวมกิจกรรมในชั้นเรียน เขียนรายงาน และอ่ืนๆ เปนตน ดังนั้นความขัดแยงในบทบาท จะ
เกิดข้ึนเม่ือสิ่งท่ีบุคคลนั้นทําอยูไมสอดคลองกับบทบาทท่ีคาดหวัง ซ่ึงมีสองลักษณะ คือ ความ
ขัดแยงในบทบาทจากผูคาดหวัง กับความขัดแยงในบทบาทจากตนเอง  
 ความขัดแยงในบทบาทจากผูคาดหวังมี 2 แบบคือ ความขัดแยงระหวางบทบาท 
(intrasender-Role conflict) กับความขัดแยงภายในบทบาท (Intersender-Role conflict) 
ความขัดแยงระหวางบทบาทเกิดข้ึนเม่ือผูมีอํานาจมอบหมายบทบาทใหทํา เปลี่ยนบทบาทท่ี
มอบหมายกอนซ่ึงทําใหผูปฏิบัติปรับตัวไมทันกับบทบาท และความขัดแยงภายในบทบาท
เกิดข้ึนเม่ือผูมอบหมายบทบาทสงสัญญาณบทบาทคลาดเคลื่อน ทําใหผูปฏิบัติสับสน  
 ความขัดแยงภายในบทบาทเกิดข้ึน 2 แบบเชนกันคือ ความขัดแยงในบทบาทตาง
บุคคล (Interrole Conflict) กับ ความขัดแยงในบทบาทของตน (Person-Role Conflict) 
ความขัดแยงในบทบาทตางบุคคล เปนความขัดแยงในบทบาทท่ีเกิดข้ึนระหวางสมาชิกของ
กลุมงานหนึ่ง หรือองคการหนึ่งกับกลุมงานหรือองคการอ่ืน เชน การท่ีพอหรือแมไดรับ
มอบหมายใหทํางานลวงเวลา หรือในวันหยุด อาจจะทําใหครอบครัวและลูกไมเขาใจพอแมวา
ทําไมตองทําอยางนั้น เปนตน สวนความขัดแยงในบทบาทของตนนั้นเกิดข้ึนจากบทบาทท่ี
ไดรับมอบหมายไมสอดคลองกับความตองการ คานิยม หรือความสามารถของบุคคลท่ีไดรับ
บทบาทนั้นๆ นั่นเอง  
   
การจัดการความขัดแยง: แนวคิดและแนวทางในการจัดการ   
 Hellriegel และ Slocum (1996) ใหความหมายและอธิบายเก่ียวกับการจัดการ
ความขัดแยงไววา ความขัดแยงหมายถึงการสอดแทรกกิจกรรมหรือวิธีการท่ีออกแบบไวเพ่ือ
ลดความขัดแยง หรือบางครั้งก็เพียงทําใหความขัดแยงนั้นไมมากพอท่ีจะสรางปญหา บุคคล 
หรือองคการจะใชวิธีการตาง ๆ หลายลักษณะในการจัดการความขัดแยงโดยมีจุดมุงหมายท่ี
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จะทําใหเจตคติของบุคคลตอความขัดแยงเปลี่ยนไปในทางใดทางหนึ่ง คือ เปนบวก เปนลบ 
หรือสมดุลกันระหวางบวกกับลบ 
 The Foundation Coalition (2016) ใหความหมายของความขัดแยงไววาเปน
กระบวนการในการพัฒนาทักษะเก่ียวของกับการแกไขความขัดแยง การสรางความตระหนัก
เก่ียวกับสิ่งท่ีจะทําใหเกิดความขัดแยง ทักษะในการสื่อสารความขัดแยง และการกําหนด
โครงสรางการดําเนินการเพ่ือจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในองคการ  
 จากแนวคิดพ้ืนฐานขางตน จะเห็นไดวาการบริหารความขัดแยงคือการเลือกใชวิธีการ 
หรือแนวทางแบบใดแบบหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะดําเนินการโดย
บุคคลท่ีเปนคูกรณีความขัดแยง หรือโดยฝายบริหารท่ีมีอํานาจในการจัดการ และดูเหมือนวา
จะไมมีสูตรตายตัว หรือวิธีการท่ีรับประกันประสิทธิผล ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะความขัดแยงมี
หลายมิติ และสิ่งท่ีปรากฏกับรายละเอียดของความขัดแยงท่ีซอนเรนมีมาก อยางไรก็ตาม หาก
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไมมีจุดมุงหมายซอนเรน แตเปนเพียงความแตกตางของความตองการ
บนฐานของความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ความเชื่อและคานิยมลวน ๆ แลว การแกปญหา
ก็ไมใชเรื่องยาก และมักจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางสรรคท่ีเปนประโยชนตอทุกฝาย ดัง
แนวคิดท่ีจะนําเสนอตอไป  
 The Foundation Coalition (2016) นําเสนอแนวคิดและแนวทางในการจัดการ
ความขัดแยงไววา ความขัดแยงเปนเรื่องปกติท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังโดยสวนตัวของบุคคล หรือในทาง
วิชาชีพ และชองทางในการจัดการกับความขัดแยงอาจจะดําเนินการโดยวิธีการแบบเลือกขาง 
การหลีกเลีย่ง การถนอมน้ําใจ การประนีประนอม หรือการประสานความรวมมือ  
 วิธีการเลือกขาง (Competing) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงท่ีเปนไปตามความ
ตองการของฝายบริหารสูง แตไดรับความรวมมือต่ํา และการเลือกใชวิธีการจัดการความ
ขัดแยงแบบนี้เหมาะกับกรณีท่ีตองการการปฏิบัติใหเกิดผลโดยดวน หรือเม่ือสิ่งท่ีตองทําไม
คอยเปนท่ีนิยมกันโดยท่ัวไป หรือสิ่งท่ีตองทํานั้นมีผลสําคัญตอความเปนความตายขององคการ 
เปนตน ทักษะในการจัดการแบบนี้คือ ยืนยันจุดยืน สรางความชัดเจนในจุดยืน เสนอจุดยืน
และความรูสึก ใชตําแหนงหรืออิทธิพล ถกเถียงหรือโตแยง เปนตน  
 วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงท่ีไดผลต่ํา ท้ังเปนไปตาม
ความตองการของฝายบริหารและความรวมมือของผูเก่ียวของ แตบอยครั้งคนเราจะเลือกใช
วิธีการหลีกเลี่ยงในการแกปญหาความขัดแยง เพราะกลัววาจะพัวพันมาถึงตัวเรา หรือไมก็ไม
ม่ันใจในทักษะการจัดการความขัดแยงของตน อยางไรก็ตาม การเลือกใชวิธีการจัดการความ
เสี่ยงแบบหลีกเลี่ยงนั้น มักจะเปนการแกปญหาความขัดแยงท่ีมีผลกระทบนอย หรือไมก็เพ่ือ
ลดความตึงเครียดชั่วขณะ เปนการซ้ือเวลา หรือไมก็ผูบริหารไมไดมีอํานาจเต็มในการจัดการ
เรื่องนั้น ๆ เปนตน สวนทักษะการจัดการโดยวิธีนี้คือ การถอนตัวจากความขัดแยง การไมเขา
ไปยุงเก่ียวกับประเด็นความขัดแยง การเลิกแกปญหาท่ีไมมีทางแก หรือ การยื้อเวลา    
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 วิธีการถนอมน้ําใจ (Accommodating) เปนการจัดการความขัดแยงท่ีเปนไปตาม
ความตองการของฝายบริหารต่ํา แตไดรับความรวมมือสูง แตวิธีการจัดการความขัดแยงแบบนี้
จะเปนประโยชนมากเม่ือตองการแกปญหาความขัดแยงกันดวยเหตุผล เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน หรือสรางความกลมเกลียว หรือสันติภาพ ทักษะการสรางความปรองดองคือ การ
ลดความตองการ หรือความเห็นแกตัวของแตละฝายลง ความยืดหยุน หรือการรับฟงคําสั่ง  
 วิธีการประนีประนอม (Compromising) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงท่ีไดผลปาน
กลางท้ังสวนท่ีฝายบริหารตองการและความรวมมือของผูเก่ียวของ ผูบริหารอาจจะเลือกใช
วิธีการประนีประนอมในกรณีท่ีความขัดแยงเปนปญหาระดับกลาง หรือไมก็มีอํานาจในการ
จัดการเทา ๆ กัน ระหวางคูขัดแยง หรือมีขอจํากัดดานเวลา สวนทักษะในการจัดการ
ประนีประนอมนั้น คือ การเจรจาตอรอง การแสวงหาจุดรวม การประเมินคานิยม หรือการ
ยอมถอยกันคนละกาว เปนตน  
 วิธีการประสานความรวมมือ (Collaborating) เปนวิธีการจัดการความขัดแยงท่ีเชื่อ
วาไดผลดีท้ังสองฝาย คือฝายบริหารก็บรรลุผลและผูเก่ียวของก็ใหความรวมมือ การประสาน
ความรวมมือเปนการกระตุนและแสวงหาแนวคิดท่ีดีท่ีสุดบนฐานของแนวคิด โดยอาศัยความ
รวมมือจากผูเก่ียวของท้ังหมดเพ่ือนําเสนอแนวคิดท่ีเชื่อวาดีกวาเดิม จนกวาจะไมมีใครเสนอ
แนวคิดใหมท่ีดีกวาเดิมเพ่ิมเติมอีก ผูบริหารอาจจะเลือกใชวิธีการจัดการความขัดแยงแบบนี้ 
เม่ือเรื่องท่ีขัดแยงนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งและมีเวลามากพอท่ีจะดําเนินการแกไข ทักษะท่ีใช
คือ การรับฟงอยางใสใจ การพบปะกันแบบกัลยาณมิตร การแสดงออกในความหวงใย หรือ
การวิเคราะหใหเห็นผลสุดทายท่ีจะเกิดข้ึน  
 แนวทางในการจัดการความขัดแยงท่ีกลาวถึงไวในคูมือการจัดการความขัดแยงของ 
Centre for Multiparty Democracy (2016) มีสามแบบคือ แกทางตรง แกทางออม และ
การประนีประนอม ดังนี้ 

1. การจัดการความขัดแยงทางตรง (Direct Conflict Management Approaches) 
มีสามแบบคือ แบบแพดวยกันท้ังคู (Lose-lose Model) เชน การหลีกเลี่ยง การถนอมน้ําใจ 
หรือการประนีประนอม สําหรับแบบแพ-ชนะ (Win-lose Model) อาจจะใชการแกปญหา
แบบเลือกขาง หรือแบบใชอํานาจบังคับ สวนแบบชนะ-ชนะ (Win-win Model) อาจจะใช
แบบประสานความรวมมือ หรือแบบแกปญหาโดยยึดหลักเหตุผล  

2. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ง ท า ง อ อ ม  ( Indirect Conflict Management 
Approaches) อาจจะเลือกใชวิธีการไดผลประโยชนรวมกัน หรือ การสงตอใหผูบริหาร
ระดับสูงแกปญหา  

3. การจัดการความขัดแยงแบบประสานประโยชน (Negotiation and Mediation) 
มีสองแบบใหญ ๆ คือการใชวิธีการเจรจาตอรอง กับวิธีไกลเกลี่ยโดยบุคคลท่ีสาม  
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Kohirieser (2007) เสนอทักษะในการจัดการความขัดแยงท่ีนาจะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารและผูสนใจไวดังนี้ 

1. การสรางและรักษาความสัมพันธอันดีรวมท้ังคูกรณีดวย (Create and maintain 
a bond, even with your adversary) ท้ังนี้ เพราะความสัมพันธ ท่ีดี เปนหัวใจของการ
แกปญหาความขัดแยง อยางไรก็ตามผูอานตองไมสับสนระหวางความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน
และกัน กับความชมชอบบุคคลท่ีเปนคูกรณี เพราะสิ่งสําคัญของการแกปญหาความขัดแยงคือ 
การสมประโยชนตามวัตถุประสงคขององคการ ยิ่งไปกวานั้นเราตองเรียนรูในการแยกแยะ
ระหวางตัวบุคคลท่ีเก่ียวของ กับประเด็นปญหาท่ีตองการแกปญหา  

2. การจัดใหมีการเจรจาและการตอรอง (Establish a dialogue and negotiate) 
การเปดโอกาสใหมีการเจรจากันไดเสมอ มีเปาหมายชัดเจนในเรื่องท่ีจะเจรจากัน และมี
ความหวังในความสําเร็จ มีจุดประสงครวมกันเปนเปาหมาย โดยหลีกเลี่ยงความกาวราวและ
รุนแรง ซ่ึงจะนําไปสูการเจรจาตอรองกันตอไป 

3. นํ าประ เด็ น เ ข า สู โ ต ะ เ จ รจ า  (Put the fish on the table)  หมายความ
ตรงไปตรงมาวาควรนําประเด็นท่ีเปนปญหามาสูโตะเจรจา แทนการปกปด หรือหลีกเลี่ยง 
เสมือนกับการมีปลาก็ควรนํามาข้ึนโตะเพ่ือรับประทาน ถาปลอยท้ิงไวใตโตะก็จะเนาเสีย ทําให
เกิดความเสียหายได  

4. ทําความเขาใจในสาเหตุของความขัดแยง (Understand what causes conflict) 
ท้ังนี้เพราะถาเราจะนําปญหาข้ึนโตะเจรจา เราตองเขาใจวาอะไรคือสาเหตุของปญหาความ
ขัดแยงดังกลาว ซ่ึงสาเหตุหลักมักจะเกิดจากความแตกตางในเปาประสงค ความสนใจ หรือ
คานิยมของคูกรณี  

5. ใชกฎการเอ้ือแกคูกรณี (Use the law of reciprocity) โดยเชื่อวาถาเราใหอะไร
กับผูอ่ืนเรามักจะไดสิ่งนั้นตอบแทน ดังนั้นถาคูกรณียึดหลักการนี้ในระหวางการเจรจา ยอมมี
แนวโนมท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการเจรจา และการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดมาก
ข้ึน 

6. การสรางความสัมพันธ เชิงบวก (Build a positive relationship) หลังจาก
ความสัมพันธระหวางคูกรณีเริ่มดีข้ึน เปนความจําเปนท่ีตองพยายามรักษาความสัมพันธใหดี
ยิ่งข้ึนไปพรอม ๆ กับความพยายามในการหาจุดเชื่อมของจุดประสงครวมของประเด็นท่ีมี
ความขัดแยงไปดวย  
 
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความขัดแยง 
 The Foundation Coalition (2016) นําเสนอไววาปจจัยท่ีสงผลตอแบบการจัดการ
ความขัดแยงคือ เพศ อํานาจแหงตน ความคาดหวัง สถานการณ ตําแหนงหนาท่ี การปฏิบัติ 
แนวการเลือกวิธีการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และประสบการณชีวิต   
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 เพศ (Gender) เพศแตกตางกันมีมุมมองแตกตางกัน ท้ังผูเลือกแบบการจัดการและ
ผูเก่ียวของกับกรณี โดยเชื่อวาแตละเพศมีลักษณะและความชอบแตกตางกัน  
 อํานาจแหงตน (Self-concept) การตระหนักรูในตัวตน การคิด และการปฏิบัติตน
ของบุคคลมีผลสําคัญตอการรับรูและเลือกวิธีการท่ีจะจัดการกับความขัดแยง  
 ความคาดหวัง (Expectations) จุดเริ่มท่ีสําคัญในการแกปญหาความขัดแยงคือความ
คาดหวังท่ีมีตอเรื่องดังกลาววาเราเห็นวาสําคัญไหม จําเปนตองแกไขหรือไม ผลจะเปนอยางไร 
เปนตน  
 สถานการณ (Situation) คือความขัดแยงนั้นเกิดท่ีไหน ใครเก่ียวของบาง และเรารู
ไหมวาเรากําลังขัดแยงอยูกับใคร เรื่องนั้นเปนเรื่องสวนตัว หรือเรื่องวิชาชีพ  
 ตําแหนงหนาท่ี (Position) ของผูบริหาร หรือผูเก่ียวของกับการจัดการความขัดแยง 
โดยเฉพาะตองรูวาเรามีอํานาจในการจัดการเรื่องนั้นมากนอยเพียงใด 
 การปฏิบัติ (Practice) การท่ีเราจะเลือกใชวิธีใดจัดการความขัดแยงนั้น ข้ึนอยูกับ
วิธีการท่ีเคยเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในการแกปญหาท่ีผานมา ถาแบบไหนใชกับเรื่องใดไดผล เรา
ก็มักจะเลือกใชแบบนั้นอีก 

แนวการเลือกวิธีการจัดการ (Determining the best mode) ซ่ึงข้ึนอยูกับความรู 
ทักษะ และประสบการณท่ีใชในการพิจารณาวาจะเลือกใชวิธีการจัดการปญหาความขัดแยง
แบบใด 

ทักษะในการสื่อสาร (Communication skills) การสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญ
ในการแกปญหาความขัดแยง คนท่ีสามารถสื่อสารไดดี สรางสรรคมักจะแกปญหาไดดีวาคนท่ี
พูดไมคอยรูเรื่อง  

ประสบการณชีวิต (Life experiences) คนเราจะคิดและทําอะไร อยางไรข้ึนอยูกับ
ประสบการณชีวิตดวย ประสบการณมาก และรูมาก โดยเฉพาะเก่ียวกับการแกปญหาความ
ขัดแยงจะทําใหผูบริหารเขาใจและเห็นชองทางในการแกปญหาความขัดแยงไดมากข้ึน    

ปจจัย หรือแหลงท่ีมาของความขัดแยงท่ี กลาวถึงไวในคูมือการจัดการความขัดแยง
ของ Centre for Multiparty Democracy (2016) มีหาแหลงคือ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม 
ชนชั้นทางเศรษฐกิจ และ ขอจํากัดของทรัพยากร  
 
ขอสรุปและความเห็นทายเรื่อง  
 ความขัดแยงแมจะเปนภาพลบในความเขาใจของคนท่ัวไป แตในทางวิชาการ
โดยเฉพาะการบริหารแลว ความขัดแยงเปนปรากฏการณปกติ และท่ีสําคัญคือเปนสิ่งท่ีเปน
สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้นถาเขาใจและจัดการความขัดแยงไดดี จะเปน
คุณตอองคการมากกวาเปนโทษ แตปญหาคือ ความขัดแยงมักจะสรางบาดแผลทางใจสําหรับ
คนท่ีไมเขาใจ และในองคการท่ีไมตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของตนเทาท่ีควร 
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การศึกษาทําความเขาใจและนําใชแนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงและการจัดการความขัดแยงท่ี
กลาวมาขางตน นาจะเปนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับผูบริหารท่ีตองการประสิทธิผลขององคการไม
มากก็นอย  
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหาร 
โรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวดัยโสธร         
Parents’ Satisfaction towards the Administrator of Phong-Phaew 
Suksa Panyanusorn School, Mahachanachai District, Yasothorn 

Province, under the jurisdiction of the Office of Yasothorn 
Provincial Superintendent. 

  
 กิฐพินิจพงษ  ผองแผว0

1, สุรางคนา มัณยานนท12 
Kitpinipong Phongpaew1, Surangkana Munyanon2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ
การบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ปการศึกษา 2560 จํานวน 200 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผองแผว
ศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ขอคําถามครอบคลุมท้ัง 6 ดาน จํานวน 60 ขอ 
แบบสอบถามมีคาความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .67 - 1.00  และมีคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97 ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูลภายในปการศึกษา 2560 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (�� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

ผลการวิจัย พบวา  
 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษา
ปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 
                                                           
1 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี  
(Graduate Student of Educational Administration Program, Ratchathani University) 
2 อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี (Advisor, Ratchathani University) 
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ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ดานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี และดานการ
บริหารงานความสัมพันธกับชุมชน ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน, การบริหารโรงเรยีน   
 
Abstract 

The objective of this research was to study parents’ satisfaction towards 
the administrator of Phong- Phaew Suksa Panyanusorn School, Mahachanachai 
District, Yasothorn Province, under the jurisdiction of the Office of Yasothorn 
Provincial Superintendent.  The sample consisted of 200 students’  parents at 
Phong- Phaew Suksa Panyanusorn School, Mahachanachai District, Yasothorn 
Province, under the jurisdiction of the Office of Yasothorn Provincial 
Superintendent in the academic year of 2560 B. E.  The tool was a 60- item 
satisfaction questionnaire towards the administrator of Phong- Phaew Suksa 
Panyanusorn School, Mahachanachai District, Yasothorn Province, under the 
jurisdiction of the Office of Yasothorn Provincial Superintendent. It was a 5-level 
rating scale type, ranking from the most satisfaction to the least one, divided 
into six aspects, with IOC index between 0.67-1.00, and the validity of .97. Data 
were collected in the academic year of 2560 B. E.  The statistic used to analyze 
the data included mean and standard deviation.  
 The findings revealed that:  
 The parents’  satisfaction towards the administrator of Phong- Phaew 
Suksa Panyanusorn School, Mahachanachai District, Yasothorn Province, under 
the jurisdiction of the Office of Yasothorn Provincial Superintendent as a whole 
and in individual aspects were at high levels.  When considering in individual 
aspects, they were ranked from the highest mean score to the least in the 
following respects:  Personnel Administration, Office, Financial and Material 
Administration, Student Affair Administration, Academic Administration, School 
Plant Administration, and Public Relation. 
Keywords: Parents’ Satisfaction, School Administration. 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับการศึกษา

ไวอยางมาก โดยกําหนดไวในบทบัญญัติในมาตรา 43 ไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย และในมาตรา 81 กําหนดไววา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให
เอกชนจัดการศึกษาใหเกิดความรู คูคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีจุดมุงหมายสูงสุดคือ ใหผูเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามท่ีสังคมไทยมีความตองการ กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของโรงเรียน
เอกชนอยางมาก เพราะเอกชนไดเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งตั้งแตยุคเริ่มตนของการจัด
การศึกษา จนสามารถแบงเบาภารกิจและงบประมาณของภาครัฐในการจัดการศึกษา 
ภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพไมดอยไปกวาการศึกษา
ภาครัฐแตอยางใดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะท่ีผานมา พบวา โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีเปนโรงเรียนเอกชน สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพโดย
เกณฑเฉลี่ยมากกวาภาครัฐ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนจํานวนมากท่ีไดรับรางวัลท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในรอบท่ี 2 ท่ีกําลังเกิดข้ึนในขณะนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการไดมุงเนนใหการศึกษาภาคเอกชนเขามามีบทบาทรวมกับภาครัฐในการ
ชวยจัดการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนมากข้ึน อันจะชวย
ลดภาระของภาครัฐ และเปนการเพ่ิมความสําคัญของการศึกษาเอกชน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550, หนา 16) 

โรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เปนโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับ
เตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และจะขยายไปถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 ในอนาคต จากการบริหารงาน ในชวง 1-2 ปท่ีผานมา โรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ 
ประสบปญหาจํานวนนักเรียนลดนอยลง จากเดิมท่ีเคยมีนักเรียนทุกระดับชั้นรวมประมาณ 
500-600 คน ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นรวมประมาณ 400-450 คน ซ่ึงอาจมีผล
จากการขยายโอกาสในการจัดการศึกษาของภาครัฐ หรือการมีโรงเรียนเอกชนท่ีเปดข้ึนใหม
หลายแหงในพ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงเปนการเพ่ิมทางเลือกใหมใหแกผูปกครองนักเรียน ในการ
ตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนมากยิ่งข้ึน ปจจัยเหลานี้อาจสงผลใหจํานวนนักเรียนในชวง 1-2 
ป ท่ีผานมามีจํานวนลดลงก็เปนได ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนผูบริหารจึงพยายามหาแนวทางแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน อาทิ การเพ่ิมจํานวนครูสายภาษาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานมาสอนนักเรียน 
จัดอบรมครูผูสอนอยางตอเนื่อง พัฒนาอาคารสถานท่ีตางๆ รวมท้ังหองเรียน หองอาหาร 
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หองสมุด หองน้ํา ฯลฯ ใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัยกับเด็กนักเรียน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังดานเทคโนโลยี ดานวิชาการ ดานการเรียนการสอนใหดีและทันสมัยมากยิ่งข้ึน
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูปกครองนักเรียน ใหเกิดความพึงพอใจในการใหบริการดาน
การศึกษาของโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณดังเดิม 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ซ่ึงจะเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และขณะเดียวกันก็ตองการทราบปญหาท่ีแทจริง เพ่ือ
นํามาพัฒนาการจัดการศึกษา อันจะสงผลตอความมีเสถียรภาพของโรงเรียน เปนประโยชนตอ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในการนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงแกไข เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษา 
การใหบริการนักเรียนและผูปกครอง ใหเปนท่ีนิยม มีความเปนเลิศท้ังดานวิชาการ ดาน
กิจกรรม ดานความปลอดภัย เปนท่ีไววางใจของผูปกครองนักเรียนตลอดไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผอง
แผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร 
 
เอกสารเกี่ยวของท่ีสําคัญ  

สาระของแนวคิดท่ีเก่ียวของกับเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ
บริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผูวิจัยศึกษาตามขอบเขตท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ใน 6 ดาน 
ประกอบดวย ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี 
และดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) สามารถอธิบาย
ได ดังนี้ 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานในทุกกิจกรรมของ
โรงเรียนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดผลดียิ่งข้ึน 

2. ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการ
ใหบริการนักเรียนท่ัวไป ไดแก การปกครอง การเสริมสรางวินัย งานแนะแนวการศึกษา งาน
บริการสุขภาพอนามัย ตลอดจนสวัสดิการอ่ืนๆ รวมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตรและควบคุมดูแล
นักเรียน 
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3. ดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนา สงเสริม 
และควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร ใหมีคุณภาพและปฏิบัติงานอยางถูกตองตามระเบียบแบบ
แผน 

4. ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการ
ใหบริการแกผูปกครองในดานตางๆ 

5. ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหา
สิ่งตางๆ เพ่ือนํามาใชประโยชนการใชอาคารสถานท่ีใหเกิดความคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุดตอโรงเรียนและตอผู เรียน การรูจักบํารุงรักษาควบคุมใหมีสภาพท่ีดี จัดบริเวณ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหสวยงาม สงเสริมการเรียนรูใหแกนักเรียนและตอการเรียนการสอน 

6. ดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับ
การติดตอสื่อสาร การใหความรวมมือ การชวยเหลือ การรวมงาน การประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร สาระสําคัญตางๆ ของโรงเรียนกับชุมชนโดยมุง
สรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารโรงเรียนเอกชนใหเปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ เปนโรงเรียน
สมบูรณแบบควรจะตองศึกษาและใหความสําคัญใน 6 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงาน
การเงินและพัสดุ ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี และดานการบริหารงานความสัมพันธกับ
ชุมชน และวางแผนนโยบายใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน พรอมท้ังสงผล
การยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคูไปกับความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนพึง
ไดรับ โดยใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีกับนานาประเทศ ซ่ึงในสังคมไทยปจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปหลายดานตามกระแสโลกาภิวัฒน ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
การศึกษา ดังนั้นการบริหารโรงเรียนท้ังของรัฐและเอกชน จําเปนท่ีจะตองพัฒนาตนเองไป
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนเอกชนจําเปนท่ีจะตอง
พัฒนาระบบการบริหารอยางตอเนื่อง ตองเรียนรูการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารและ
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผอง
แผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญา
นุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ป
การศึกษา 2560 จํานวน 200 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ
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ของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จํานวน 60 ขอ แบบสอบถามมีคา
ความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .67 - 1.00 มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .34 - .87 
และมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97 ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูล
ภายในปการศึกษา 2560 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
   จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ี
มีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไว
ตามลําดับตอไปนี้ 
 1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษา
ปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 
ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ดานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี และดานการ
บริหารงานความสัมพันธกับชุมชน ตามลําดับ และสรุปผลรายดาน ดังนี้ 
  1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมใหครูปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล รองลงมาคือ โรงเรียน
จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนและเนน
ระเบียบวินัย และโรงเรียนมีครูสอนภาษาตางประเทศท่ีเปนเจาของภาษาจริงๆ 
  1.2 ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก การดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียนมีความเหมาะสม รองลงมาคือ การจัดใหมีทุนการศึกษาและสวัสดิการ
แกนักเรียนมีความเหมาะสม และการกําหนดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
และระหวางการเดินทางมาเรียนมีความเหมาะสม 
  1.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก การบริหารงานธุรการ การเงิน และ
พัสดุ การใหบริการตอผูปกครองท่ีมาติดตอ รองลงมาคือ การมีอัธยาศัยท่ีดีตอผูปกครอง และ
การจัดใหมีการอบรมสัมมนาเก่ียวกับครูและบุคลากรประจําป 
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  1.4 ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาตํ่า 3 อันดับแรก ไดแก โรงเรียนดําเนินการ
ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุตามแผนงบประมาณอยางเครงครัด รองลงมาคือ 
โรงเรียนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณการเรียนเหมาะสมกับเงินท่ีเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาตาง ๆ จาก
ผูปกครอง และโรงเรียนมีการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับคาเลาเรียนหากมีการเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติม 
  1.5 ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาตํ่า 3 อันดับแรก ไดแก การดูแลรักษาความ
สะอาด หองน้ํา หองสวม รองลงมาคือ การตกแตงอาคารสถานท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กนักเรียน เชน การตกแตงหองเรียนใหเกิดความนาสนใจและมีความหลากหลาย และการ
จัดบริเวณพักผอนเพียงพอตอความตองการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
  1.6 ดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก การนําความ
คิดเห็นของผูปกครองมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ โรงเรียนเชิญวิทยากรหรือ
ผูแทนชุมชนท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูแกนักเรียน และ
โรงเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนเปนประจํา 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเก่ียวความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผอง
แผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร มีประเด็นท่ีนาสนใจและสามารถนํามาอภิปรายดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนผองแผวศึกษา
ปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ํา 
ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ดานการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี และดานการ
บริหารงานความสัมพันธกับชุมชน ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารท่ีดี มีความทันสมัยในดานขอมูลขาวสาร สามารถ
นํามาปรับใชกับโรงเรียนของตนไดเปนอยางดี สอดคลองกับ เมธี เกิดแสงสุริยงค (2553: 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลในจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ผลการวิจัยพบวา 1) 
ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลในจังหวัด
สงขลา กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ โดยรวมอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความ
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คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลในจังหวัดสงขลา 
กรณีศึกษาในโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ โดยรวมและรายดานแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชาลินี โคสารคุณ (2560: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอปจจัยการสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนธันยธรณพิทยา อําเภอลือ
อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใน 5 
ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนรู ดานบทบาทครู ดานชื่อเสียงของโรงเรียน ดานอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม ดานการบริการและงานสัมพันธชุมชน กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย จํานวน 285 คน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีผลตอปจจัย
การสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนธันยธรณพิทยา อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยน 
 1.1 จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร
โรงเรียนผองแผวศึกษาปญญานุสรณ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พบวาดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน เปนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ผูบริหารควรจัดใหมีการลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธไปถึงชุมชนและทองถ่ิน
ใกลเคียงใหมากยิ่งข้ึน 
  1.2 ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี ผูบริหารควรจัดบริเวณใหผูปกครองท่ีมา
ติดตองานเกิดความสะดวกสบาย มีหองน้ําเพียงพอตอจํานวนนักเรียน และสถานท่ี
รับประทานอาหารของนักเรียนควรจะมีการตรวจสอบดานความสะอาดอยูเปนประจํา และ
ควรมีการจัดท่ีพักผอนหยอนใจใหมากยิ่งข้ึน 
 1.3 ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารควรมีการกํากับ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู มีการประเมินศักยภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลการประเมินมา
พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 
 1.4 ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ผูบริหารควรสงเสริมใหครูท่ีรับผิดชอบงาน
กิจการนักเรียนตรวจตราความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เชน เรื่องรถรับสง
นักเรียน เรื่องการเดินทางไป-กลับ ของนักเรียน ใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน         
 1.5 ดานการบริหารงานการเงินและพัสดุ ผูบริหารควรนําความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียนมาปรับปรุงงานของโรงเรียน ควรมีเวลาใหกับผูปกครองท่ีมาติดตองานให
มากยิ่งข้ึน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและแนวทางการแกปญหา 
 1.6 ดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารควรสรรหาครูและบุคลากรท่ีตรงตาม
สาขาวิชาท่ีโรงเรียนตองการมาสอนนักเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน 
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       2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ผูปกครองนักเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดยโสธรทุกแหง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย  
 2.2 ควรทําการสัมภาษณผูปกครองนักเรียนและใชวิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพเขา
มารวมดวย 
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สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

 The States of School – Base Management under the  
Ubon Ratchathani Primary Education Service Area Office 5 

 
วรรณวิภา สุภโกศล0
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Wanwipha Suphagosol1, Surat Jeerapong2, Pongthorn Singpan3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
5 จําแนกตามตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและขนาดของสถานศึกษา 3) 
เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผูแทนครูท่ีทําหนาท่ีในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 5 จํานวน 262 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.87 และแบบ
คําถามปลายเปด 4 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t –test และ F-test 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม อยูในระดับมาก 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
(Student, Master Degree in Educational Administration, Ubon Ratchathani Rajabhat University) 
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
(Lecturer, Dr., Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University) 
3 อาจารย ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Lecturer, 
Dr., Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University) 
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2. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ท่ีมีตําแหนงและขนาด
ของสถานศึกษาตางกันมีสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวม ไม
แตกตางกัน 

3. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
เปนดังนี้ ดานการกระจายอํานาจ การตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยูท่ีผูบริหาร 
ผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักการกระจายอํานาจมาใชในการบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการ ดานการมีสวนรวม บุคลากรไมกลาแสดงความคิดเห็น สถานศึกษาควรสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรท่ีเก่ียวของรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ดานการบริหารตนเอง 
สถานศึกษาขาดความเปนอิสระในการบริหารตนเอง ควรใหอํานาจสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาโดยอิสระสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเพียงผูกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
บริหารจัดการและปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

ดานการตรวจสอบการถวงดุล สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนไมเต็มท่ี ควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
กํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนอยางเต็มท่ี โดยแตงตั้งกรรมการในการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องพัฒนาและปรับปรุงงานในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือสงเสริม
คุณภาพผูเรียน 
คําสําคัญ: สภาพการบริหารสถานศึกษา, การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 
 
Abstract 
 This research aimed 1) to study the state of school-based management of 
the primary schools affiliated to the Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 
Office 5, 2) to compare the school-based management as classified by positions and 
school sizes and 3) to examine the problems and recommendations on the school-
based management.  A total of 262 subjects were school administrators, basic education 
committee, teachers’  representatives and chair persons of the educational institute 
committee.  The research instrument was the questionnaire having 60 multiple-choice 
items with the reliability of 0.87, and 4 open-ended items. Statistics used in data analysis 
were mean, percentage, standard deviation, t-test and F-test.  
   The research findings were as follows.  
 1.  The school-based management of the schools attached to the Ubon 
Ratchathani Primary Education Service Area Office 5 in overall was at a high level.  
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 2.  The comparison of the school-based management revealed that the 
committee members who held different positions and worked at different sized schools 
did not perceived the states of school-based management differently.  
  3. The problems and recommendations on the school-based management 
were as follows.  On authority distribution, as the school administrators solely enjoyed 
the administrative authority, the education committee should be authorized to carry out 
their tasks instead.  On participation: a majority of the personnel were not courageous 
enough to voice their views; the schools should encourage them to participate and 
express their opinions as much as they could.  On autonomy:   the schools lacked 
independence in the administration; they should be authorized to administer 
independently; the Office of the Primary Education Service Area should only supervise, 
follow up, and monitor the management and operation of the schools.  On check and 
balance:  the schools had to allow the communities to participate in monitoring and 
supervising the implementation of the plans; the communities should be allowed to 
take part in supervising and following up the plan implementation by the schools 
concerned.  
Keywords: States of School Management, School-based Management 
 
บทนํา 

การศึกษาเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การ
บริหาร การเมืองการปกครอง หากปราศจากแนวทางการพัฒนาการศึกษาและพัฒนากําลังคน
ท่ีมีประสิทธิภาพแลว การพัฒนาเศรษฐกิจในสายงานตางๆ ยอมประสบความสําเร็จไมได 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงกลายเปนเรื่องท่ีสําคัญระดับตนๆ ท่ีแตละประเทศให
ความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมาก เนื่องจากการศึกษาเปนการพัฒนากําลังคนหรือประชากร
ในประเทศนั้นใหมีความรูความสามารถ กลายเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา เปนกําลัง
ขับ เคลื่ อน เศรษฐ กิจของประเทศชาติ ให มี ความ เจริญก าวหน าและ ม่ันคงต อ ไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 
 การบริหารสถานศึกษาดวยวิธีการและแนวคิดแบบดั้งเดิม สวนใหญสถานศึกษาจะถูก
ควบคุมโดยหนวยงานสวนกลางหรือตัวแทนจากสวนกลาง นโยบายและแนวทางของการ
ดําเนินงานของสถานศึกษามาจากสวนกลาง การบริหารไมตรงกับความตองการท่ีแทจริงของ
สถานศึกษา สมาชิกท่ีมีอยูในสถานศึกษาและชุมชนไมมีอํานาจหรือมีสวนรวมหรือสวน
เก่ียวของ ในการกําหนดการบริหารงานหรือจัดการสถานศึกษาโดยตรง การบริหารท่ีผานมา
ไดมีการพยายามใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาคอนขางมาก ใน
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รูปของคณะกรรมการสถานศึกษา แตในบทบาทท่ีเปนจริงสวนใหญมีบทบาทแบบเปนคณะท่ี
ปรึกษามากกวากรรมการบริหาร เม่ือพิจารณาโดยทัศนะเชิงการบริหาร คณะกรรมการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนอยมาก ท้ังในการดําเนินการใหสถานศึกษามี
บทบาทตอบสนองตอความตองการของผูเรียนตอชุมชนท่ีตั้งของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
และตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมจะมีคอนขางจํากัด (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2553) ไดกําหนดใหมี
การกระจายอํานาจไปสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ใหคณะกรรมการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีเปาหมายทางการศึกษาท่ีตั้งสมมติฐานอยูบน
ความหลากหลายตามสภาพของสถานศึกษาท่ีมีความซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา จึงเปนสิ่งจําเปนท่ี
หลีกเลี่ยงไมได มีการปรับสภาพแวดลอมและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว โดยแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตอครูผูสอนและผูมีสวนรวมของโรงเรียน 
บนพ้ืนฐานของการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือท่ีจะสงผลตอ
คุณภาพของสถานศึกษา และการผลิตนักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองตอการปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะเปนการบริหาร
รูปแบบใหม (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545: 189-191, อางถึงใน พิมพรักข สามคุมพิมพ, 2556: 
12) ไดใหหลักการการบริหารแบบ School–Based Management: SBM โดยสรุปไดดังนี้ 
คือ ใชหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม การคืนอํานาจ การจัดการดานการศึกษาใหแก
ประชาชน และการบริหารตนเอง เปนหลักในการบริหารและการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนรูปแบบ
หนึ่งท่ีจะชวยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอํานาจ หรือการโอนอํานาจ
จากหนวยงานของรัฐและทองถ่ินไปยังสถานศึกษา ซ่ึงจะเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดกับนักเรียน
มากท่ีสุด ใหผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมการจัด
การศึกษา การตัดสินใจเก่ียวกับงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร ดวยตนเอง เพ่ือนําไปสู
การเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการและแนวคิดการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน  
 จากสภาพดังกลาว การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะปฏิรูประบบการศึกษาใหดีข้ึน ผูบริหาร
สถานศึกษาตองเปนผูมีความสามารถในการเปนผูนํา สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูใน
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สถานศึกษา จําเปนตองรูบทบาทหนาท่ีตน รูการบริหารงาน การปกครองคน ตามบทบาท
ภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 หลักการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน
และพยายามทําใหเปนท่ีเลื่อมใสของผูใตบังคับบัญชาอยางแทจริง ทักษะ ความรู และความ
เขาใจในหลักการบริหาร คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผูบริหารเปนสิ่งท่ีไดมาจากการศึกษา การ
ฝกฝน การปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาตองปรับพฤติกรรมการบริหารใหสอดคลองกับยุค
ปฏิรูปการศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค แสวงหาความรูอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในดานการ
วางแผน การตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ ภาวะผูนํา การบริหารหลักสูตร และการบริหาร
งบประมาณ 
 ดวยเหตุผลดังกลาว การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะเปนวิธีหนึ่งท่ี
จะเพ่ิมพูนศักยภาพของการมีสวนรวมและการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการใหบริการท่ีเก่ียวของกับงานในการ
บริหารโรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ใหบรรลุตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตาม
ตําแหนงของคณะกรรมการและขนาดสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5   

 
สมมติฐานการวิจัย 

สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จําแนกตามตําแหนงของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและขนาดของสถานศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็น
แตกตางกัน  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร: ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครูท่ีทํา
หนาท่ีในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รวมท้ังสิ้น 936 คน 

กลุมตัวอยาง: กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี 3 กลุม คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูแทนครูท่ีทําหนาท่ีในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของ Krejcie และ Morgan 
(1970: 608, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 42-43) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 262 
คน และกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ผูแทน
ครูท่ีทําหนาท่ีในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน ทําใหไดกลุมตัวอยาง จํานวน 262 คน จาก 256 
โรงเรียน  
 เครื่องมือ: เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนโดยอาศัยหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 4 ดาน คือ ดาน
การกระจายอํานาจ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารตนเอง และดานการ
ตรวจสอบการถวงดุล ลกัษณะแบบสอบถามมี 1 ชุด ใน 1 ชุดมี 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (checklist) เพ่ือสอบถามเก่ียวกับ
ตําแหนงสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา เพ่ือสอบถามสภาพการ
บริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จํานวน 4 ดาน คือ ดานการกระจายอํานาจ ดาน
การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารตนเอง และดานการตรวจสอบการถวงดุล ตาม
แบบของ Likert วามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับใด โดยกําหนดน้ําหนักตามระดับการปฏิบัติ
แยกออกเปน 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.87.  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open - ended) เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหาร
สถานศึกษาและผูแทนครูท่ีดํารงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังประธาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอปญหาและ
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของขอมูลท่ีไดจากเครื่องมือเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหขอมูล แยก
ออกเปน 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ 
(Percentage)  แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนท่ี 2  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแลวดําเนินการ ดังนี้ วิเคราะหขอมูล
สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 4 ดาน คือ ดานการกระจายอํานาจ ดาน
การบริหารแบบมีสวนรวม  ดานการบริหารตนเอง และดานการตรวจสอบการถวงดุลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และทําการประมวลผลหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แลวนํามาแปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุม (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2554: 121) เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Mean) สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน 4 ดาน คือ ดานการกระจายอํานาจ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหาร
ตนเอง และดานการตรวจสอบการถวงดุลโดยใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  เพ่ือ
ทดสอบหาคา t (t-test) ทดสอบคา F (F-test) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 (บุญชม ศรีสะอาด, 
2554: 142) 

ตอนท่ี 3 ในแบบสอบถามปลายเปด นํามารวบรวมสรุปความคิดเห็น เรียงลําดับ
ความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามประกอบคําบรรยายเปนความเรียง 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 สรุปได ดังนี้ 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 262 คน เปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 88 คน ครู 87 คน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 87 คน 

2. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณา   เปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 

2.1 ดานการกระจายอํานาจโดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจสั่งการในดานตางๆ มากข้ึน รองลงมา คือ 
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองได  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษาให
บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนหนาท่ีตามวาระอันควร โดยคํานึงถึงความถนัดและความเหมาะสม  
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2.2 ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมกําหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบภายใน ติดตามและ
ประเมินผลการใชงบประมาณของสถานศึกษา รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสอดคลองและเหมาะสมตอการเรียนการสอน ขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 

2.3 ดานการบริหารตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สถานศึกษาใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัดและคุมคา รองลงมาคือ สถานศึกษามีการระดม
ทุน และทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของตนไดอยางอิสระ ขอท่ี
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือสถานศึกษามีวิธีการท่ีหลากหลายและนํานวัตกรรมมาใชในการบริหาร
สถานศึกษา  

2.4 ดานการตรวจสอบการถวงดุลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีระบบเบิกจายและการใชงบประมาณอยางเปนระบบ รองลงมา คือ 
การบริหารงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ขอ
เฉลี่ยต่ําสุด คือสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนของโรงเรียน  

โดยสรุปในภาพรวมสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
โดยใชหลักการ 4 ดาน  พบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมาก ซ่ึงดานการตรวจสอบ
การถวงดุลมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมาคือดานการกระจายอํานาจ สวนดานการบริหาร
ตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับดานการบริหารแบบมีสวนรวม 

3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ท้ังจําแนกโดยตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน  

4. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มี 
โดยภาพรวม เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังนี้     

4.1 ดานการกระจายอํานาจ พบวามีปญหาในเรื่องอํานาจในการตัดสินใจในการ
บริหารสถานศึกษาแมจะมีการจัดโครงสรางการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการ แตในทางปฏิบัติโดยสวนใหญมักข้ึนอยู
ท่ีผูบริหารสถานศึกษา อีกท้ังผูบริหารไมใหความสําคัญในการจัดประชุมวางแผนงาน โครงการ 
สถานศึกษาขาดการศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภาพ ปญหา และความตองการเพ่ือ
กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรม
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ผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูในเรื่องหลักการกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน อีกท้ังควรจัดประชุมวางแผนงานโครงการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภาพ ปญหา และความตองการเพ่ือ
กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.2  ดานการมีสวนรวม พบวามีปญหาเก่ียวกับกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงานและผู ท่ี
เก่ียวของในการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชมุชนยังมีนอย บุคลากรแตละฝายยังไมมีสวน
รวมในการตัดสินใจ  เนื่องจากไมกลาแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สถานศึกษาควรสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรท่ีเก่ียวของรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  
 4.3 ดานการบริหารตนเอง พบวามีปญหาในเรื่องสถานศึกษาขาดความเปนอิสระใน
การบริหารตนเองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาข้ึนตรงกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการประชุมและดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดไม
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ขอเสนอแนะ ควรใหอํานาจเด็ดขาดแกสถานศึกษาในการบริหาร
สถานศึกษาโดยอิสระสํานักงานเขตเปนเพียงผูกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการ 
และปฏิบัติงานของสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดอบรม ชี้แจง และใหความรู และสรางความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจัดประชุมและดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนด
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 4.4 ดานการตรวจสอบการถวงดุล พบวา มีปญหาดังนี้ สถานศึกษาเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวม    ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนไมเต็มท่ี ขาดการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง     อีกท้ังไมมีการจัดทําระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลท่ี
เปนปจจุบันสามารถนํามาใชได และสถานศึกษาขาดการนําผลการประเมินไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน ระบบการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะสถานศึกษาควรเปดโอกาส
ใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนอยางเต็มท่ี  โดย
แตงต้ังกรรมการในการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและจัดทําระบบสารสนเทศ ระบบ
ฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบันสามารถนําผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน 
ระบบการปฏิบัติงานไปใชในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงงานในการบริหารสถานศึกษาใน
ดานตางๆ ใหดีข้ึน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
ผูวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 
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1. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีผูบริหารไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  เปนการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการซ่ึงเนนการกระจายอํานาจจาก
หนวยงานตนสังกัดสูสถานศึกษาโดยตรง การมีสวนรวมในการบริหาร  การท่ีสถานศึกษา
สามารถบริหารตนเอง  อีกท้ังมีการตรวจสอบการถวงดุลทําใหการบริหารสอดคลองกับบริบท
และความตองการของสถานศึกษาโดยตรง  สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 40 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาของ แตละสถานศึกษาเพ่ือทํา
หนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2543 : 44-45) ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมท้ังสอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ 
(2542 : ข-ค) ท่ีกลาววา การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนกลยุทธในการ
ปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละโรงเรียน 
โดยใชคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง สมาชิกใน
ชุมชนและในบางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเปนกรรมการดวย ไดมีอํานาจในการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ 
บุคลากรวิชาการและการบริหารงานท่ัวไป โดยใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน 
ผูปกครองและชุมชน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายสาระสําคัญ ดังนี้  

1.1 ดานการกระจายอํานาจ  ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจสั่งการในดานตางๆ มาก
ข้ึน ทําใหสามารถสั่งการไดรวดเร็วและเปนอิสระจึงสงผลใหพัฒนาและแกปญหาภายใน
สถานศึกษาไดตรงตามความตองการ  สอดคลองกับ  อุทัย  บุญประเสริฐ (2545:1) ไดกลาวไว
วาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของไดดูแลรับผิดชอบการบริหาร
โรงเรียนดวยตนเอง  มีอํานาจและรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนท้ังโรงเรียนในแบบ
เบ็ดเสร็จ มีความเปนอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหาร  สามารถสั่งการเก่ียวกับ
การบริหารโรงเรียนในทุกดานท่ีเก่ียวของกับภารกิจของโรงเรียน มีผูตอบแบบสอบถามสวน
นอยท่ีระบุวาสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภาพ ปญหา และความ
ตองการเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

1.2 ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมากขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท้ังนี้อาจเกิด
จากการท่ีคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมกําหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบภายใน 
ติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
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รวมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสอดคลองและเหมาะสมตอการเรียนการสอน มี
กระบวนการในการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวม มีการประชุม ปรึกษาหารือ
และตัดสินใจรวมกันเสมอ และสถานศึกษามีการนํามติความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติอยางจริงจัง จึงเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีทําให
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของใหความรวมมือเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
นั่นเอง  ซ่ึงสอดคลองกับเสาวนิตย ชัยมุสิก (2544 : 25 - 26)  ไดกลาววา ภายใตการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนยังจะตองเปนหนวยงานหลักในการตัดสินใจในเรื่อง
งบประมาณ หลักสูตร และบุคลากร โดยการมีสวนรวมในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย 
กลุมคน 4 ประเภท ไดแก ผูปกครอง ครู ชุมชน ผูบริหารโรงเรียนดังนั้นการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานจึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกันในมิติตางๆ คือ การบริหารท่ีมีผูบริหารเปนผูชี้นํา 
เปนรูปแบบท่ีมีการปรึกษาหารือกับบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน แตการ
ตัดสินใจเปนอํานาจชี้ขาดของผูบริหารแตผูเดียว การบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ เปน
รูปแบบท่ีมีตัวแทนครูเปนคณะกรรมการในสัดสวนท่ีมากกวากลุมอ่ืน ใหมีสวนรวมและมี
อํานาจในการตัดสินใจในดานงบประมาณบุคลากรและหลักสูตรการบริหาร รูปแบบนี้มีความ
เชื่อวา ครูเปนผูใกลชิดกับนักเรียนมากกวาผูอ่ืนยอมรูปญหาตางๆ ไดดีกวา  การบริหารโดย
คณะผูปกครองและครู เปนรูปแบบท่ีใชเพ่ือลดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปน
การบริหารสถานศึกษาในกํากับของรัฐเปนรูปแบบของการตัดสินใจจากความคิดพ้ืนฐานของ
ความตองการเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิดผลดีกับบุตร
หลานของตน และการบริหารโดยคณะกรรมการในพ้ืนท่ีสถานศึกษา เปนรูปแบบท่ีมอบ
อํานาจการตัดสินใจอยางมีขอบขายจํากัดใหกับคณะกรรมการในพ้ืนท่ีสถานศึกษา ในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากเขตพ้ืนท่ีใหแกสถานศึกษา การจัดการศึกษา  ซ่ึงคลายกับ
ปญญา  แกวกียูร (2545 : 5)  ไดใหหลักการสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาท่ีโรงเรียนใช
เปนฐานวาหลักการมีสวนรวม ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายไดมีสวนรวม และใหความรวมมือใน
การบริหารตัดสินใจ และการจัดการศึกษาทําใหเกิดความตระหนักและความรูสึกเปนเจาของ 
และมีผูสอบถามเพียงสวนนอยท่ีตอบวาสถานศึกษาขาดการศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับสภาพ ปญหา และความตองการเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และผูเรียนมีสวนรวมการแสดงความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษา    

1.3 ดานการบริหารตนเอง จากการศึกษาพบวาอยูในระดับมากท้ังนี้อาจเกิดจาก
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษา และไดรวมกันประชุม กําหนดวิสัยทัศน  หลักสูตรสถานศึกษา
และดําเนินงานตามนโยบายแผนงานโครงการท่ีกําหนด ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัดและ
คุมคาเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมใหสอดคลองและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากมีการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาของตน
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ไดอยางอิสระ สอดคลองกับสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (2548 : 16) มีหลักการและ
กรอบแนวคิดในการบริหารตนเองวา สถานศึกษาจะบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง 
บุคลากรแตละงาน แตละฝายจะรวมกันวางแผนดําเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนอยางครบวงจร ระบบการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาแตละแหงอาจมีความ
แตกตางกันตามสภาพความเหมาะสมและตามความพรอมของโรงเรียน การบริหารจัดการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน มีความคิดวาการดําเนินการท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายอาจมีวิธีการท่ี
หลากหลาย โรงเรียนจึงควรบริหารงานตามสถานการณท่ีเปนจริง  หนวยงานสวนกลางจะทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายและเปาหมายรวมมาให  และใหอํานาจ อิสระแกโรงเรียนท่ีจะพิจารณา
เลือกวิธีปฏิบัติตามศักยภาพของโรงเรียน วิธีนี้จะสามารถทําใหโรงเรียนบริหารตนเองได และ
มีผูตอบแบบสอบถามสวนนอยท่ีตอบวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีการประชุมและดําเนินงานตาม
นโยบายท่ีกําหนดไดนอย 

1.4 ดานการตรวจสอบและการถวงดุลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจมีผลมาจาก
การท่ีสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา และไดเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการบริหาร การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานตาม
แผนงานของสถานศึกษาอีกท้ังสถานศึกษามีระบบเบิกจายและการใชงบประมาณอยางเปน
ระบบและเปนปจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีการจัดทําบันทึก รายงานผลการประเมินในแตละ 
แผนงานโครงการ และกิจกรรมซ่ึงมีเกณฑการประเมินผล แผนงานโครงการ กิจกรรมท่ีชัดเจน
โปรงใสและตรวจสอบได อีกท้ังสถานศึกษามีการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาให
ชุมชน  ผูท่ีเก่ียวของและตนสังกัดทราบจึงสงผลดีตอการพัฒนาผูเรียน และสถานศึกษา  ซ่ึง
สอดคลองกับขอบขายและภารกิจการดําเนินงานของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ
ไดกําหนดไว (2546 : 39) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาจึงมุงเนนความเปนอิสระ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหเปนประโยชนตอทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสงผล
ใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษา เปดโอกาสใหชุมชนมีสวน
รวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน,สถานศึกษามีการจัดทําระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบันสามารถนํามาใชได และสถานศึกษานําเอาผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน ระบบการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ  อุทัย บุญประเสริฐ (2542 : 154) กลาววา หลักการมีสวนรวมเปดโอกาสใหผูท่ี
เก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ท้ัง
ครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน การท่ีบุคคลมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน ทําให
ผูวิจัยพบวาในปจจุบันจากการปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการกระจายอํานาจจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทําใหเกิดความรวมมือจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
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มากข้ึน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ชุมนุมมีสวนรวมพัฒนาหลักสูตร การจัดแหลงเรียนรูและการ
วัดผลประเมินผล  

2. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมตรงกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว อาจมีผลมาจากการท่ีครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดทําหนาท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงมีภาระหนาท่ีท่ีไดรวมกันวางแผน กํากับ การดําเนินงานของ
สถานศึกษาภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สงเสริม
สนับสนุนการวางแผนงานโครงการ นําสูการปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลจึงทําใหมี
ความคิดเก่ียวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานเห็น ไมแตกตางกัน  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัคคนาถ เผือกใจแผว(2548)ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบสภาพและ
ปญหาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานวาเปนผูบริหารและผูแทนครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา 
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มี 
โดยภาพรวม อภิปรายผลไดดังนี้  ดานการกระจายอํานาจ พบวามีปญหาในเรื่องอํานาจในการ
ตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาแมจะมีการจัดโครงสรางการบริหารในรูปแบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการ แตในทางปฏิบัติโดย
สวนใหญอยูท่ีผูบริหาร ขอเสนอแนะ ผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักการกระจายอํานาจใน
การบริหารสถานศึกษามาใชในการบริหาร  สวนดานการมีสวนรวมบุคลากรแตละฝายไมมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  เนื่องจากไมกลาแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สถานศึกษาควร
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรท่ีเก่ียวของรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ดานการบริหาร
ตนเอง พบวามีปญหาในเรื่องสถานศึกษาขาดความเปนอิสระในการบริหารตนเองการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษายังคงข้ึนตรงกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ขอเสนอแนะคือควรใหอํานาจ
เด็ดขาดแกสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาโดยอิสระสํานักงานเขตเปนเพียงผูกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการ และปฏิบัติงานของสถานศึกษา และดานการตรวจสอบ
การถวงดุล พบปญหา สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับติดตามการ
ปฏิบั ติงานตามแผนของโรงเรียนไม เต็มท่ีขาดการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
ขอเสนอแนะสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนของโรงเรียนอยางเต็มท่ี  โดยแตงตั้งกรรมการในการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
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พัฒนาและปรับปรุงงานในการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทและสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียน 

  
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มี
ขอคนพบโดยผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 สถานศึกษาควรใหความสําคัญแกชุมชนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษาเพ่ือใหผูเรียนและสถานศึกษาพัฒนาสอดคลองกับบริบทและความตองการ
ของทองถ่ิน 

1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 

1.3  สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน  

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของควรนําขอมูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวกับสภาพ ปญหา ความจําเปนในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมา
รวมกันจัดทําแผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางรอบดานสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

2. ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพ่ือ

นํามาเปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาตอไป 
2.2 ควรศึกษารูปแบบในการบริหารสถาน ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีเปน

การศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมเพ่ือความเขาใจสามารถแกไขและพัฒนาไดสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน 
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การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

The Problems and the Guidelines for the Development of the 
Personnel Administration in the Primary Schools under the 

Secondary Education Service Area Office 29 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหาและแนว

ทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
จําแนกเปน ผูบริหาร จํานวน 136 คน และครูผูสอน จํานวน 214 คน รวมกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด จํานวน 350 คน กําหนดขนาดโดยใชตาราง Krejcie  &  Morgan และไดกลุม
ตัวอยางมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 39 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน .97 สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงมาตรฐาน ทดสอบความ
แตกตาง โดยทดสอบคา t ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวม อยูในระดับมาก ปญหาโดยรวม อยูในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบ
โดยรวม ไมแตกตางกัน สวนขอเสนอแนะท่ีสําคัญคือ โรงเรียนควรมีกองทุนในการพัฒนาครู มี
การคัดเลือกบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ ควรมีแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ สนับสนุน
ใหครูลาศึกษาตอ กําหนดแนวทางในการถอดถอนใบประกอบวิชาชีพครู และผูบริหารควรเปน
ผูพิจารณาใหครูพนจากตําแหนง  
คําสําคัญ : สภาพ ปญหา และแนวทางการพัฒนา, การบริหารงานบุคคล  
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Abstract 
         The research aimed to study and compare the states, problems and 
guidelines of the personnel administration in secondary schools under the 
Secondary Education Service Area Office 29.  The subjects used in the research 
were 136 school administrators, and 214 teachers, in total 350 persons.  The 
research instrument was a five- rating scale questionnaire with a confidence 
value of . 97.  Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, and t- test.  The findings revealed that the states of personnel 
administration as a whole were at high level, while the problems were at the 
low level.  The comparison overall states and problems found no difference. 
Important guidelines suggested school should have personnel fund, selecting 
personnel by experts, having a guideline for promotion consideration, 
supporting teachers for further education, creating a guideline for personnel 
dismissing, and the administrator should be the person who in charge for 
personnel dismissing.  
Keywords:  States, problems, and guidelines for development, Personnel 
administration  
 
บทนํา 

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนในชาติใหเปนคนดี มีความรู มี
คุณธรรม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหรูเทา
ทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมท้ังประเทศไทยท่ีตองต่ืนตัวและเรง
พัฒนาเพ่ือใหทันยุคสมัย จึงเกิดกระแสผลักดันใหมีการปฏิรูปท่ีสําคัญๆ หลายประการ เชน 
การปฏิรูประบบราชการ ระบบรัฐวิสาหกิจ และการปฏิรูปการศึกษา เปนตน (โสภณ โสมดี, 
2543: 6)  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได
กําหนดกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและการจัด
การศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดการปฏิรูปการศึกษา
ข้ึน โดยกําหนดใหปรับระบบโครงสรางและกระบวนการการบริหารจัดการการศึกษา ท่ีนําไปสู
การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 
ใหมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม 
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เนื่องจากเห็นวาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีใชอยูในปจจุบันนั้น มี
หลักการท่ียังไมสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาเทาท่ีควร 
           การบริหารงานของโรงเรียนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรู เขาใจข้ันตอนและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล นอกเหนือไปจาการบริหารงานอ่ืนๆ อาทิเชน การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานวินัยและการรักษาวินัย การออกจาก
ราชการ เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของกระบวนการบริหาร ท้ัง 6 งานนี้แลว จะเห็นวาการ
บริหารงานบุคคลจัดวาเปนกระบวนการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกระบวนการแหงความ
พยายามท่ีจะทําใหมีบุคลากรท่ีดี มีความรูความสามารถไวปฏิบัติงาน และธํารงรักษาคนดีๆ นี้
ไวปฏิบัติงานนานๆ เม่ือการบริหารงานบุคคลมีการดําเนินงานอยางดีแลว การบริหารงานอ่ืนก็
จะไดรับการจัดการแกไขหรือดําเนินการตามมา 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและอํานาจหนาท่ีมากข้ึน 
การสั่งการ การบังคับบัญชาลดข้ันตอนลง ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดการศึกษา
สนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 ใหเกิดประโยชนสูงสุด และผูบริหาร
สถานศึกษาจะบริหารงานบุคคลอยางไรกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ท่ีจะทําใหบุคลากรใน
หนวยงานปรับเปลี่ยนทัศนะ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข และปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานบุคคลตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 6 ดาน คือ การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง การสรรหาและการ
บรรจุแตงตั้ง การสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดานวินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ เพ่ือจะไดนําขอมูลมา
วางแผนและเตรียมวิธีการพัฒนาปรับปรุงงานในแตละดาน ใหมีความพรอมท่ีจะบริหารงาน
บุคคลใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ในการจัดการศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปการศึกษา 2558 
จํานวน 3,787 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, 2558: 1)  

ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้    
 
 ตัวแปรตน                           ตัวแปรตาม 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 3,787 คน   

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 350 คน 

เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกับ

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ คือ ระดับ
การปฏิบัติมากท่ีสุด ระดับการปฏิบัติมาก ระดับการปฏิบัติปานกลาง ระดับการปฏิบัตินอย 
และระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

     สถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 
1.  สถานภาพ 
      1.1  ผูบริหารสถานศึกษา 
      1.2  ครูผูสอน 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
      2.1  กลาง 
      2.2  ใหญ 

     สภาพปญหาและแนวทางการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  6  ดาน 

1. การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
3. การสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ดานวินัยและการรักษาวินัย  
6. การออกจากราชการ 
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มาตราสวนประมาณคา  (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ คือ ระดับ
ปญหามากท่ีสุด ระดับปญหามาก ระดับปญหาปานกลาง ระดับปญหานอย และระดับปญหา
นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) จํานวน 6 ดาน คือ ดานการวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการสรางเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานวินัย
และการรักษาวินัย และดานการออกจากราชการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมิน
ความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซ่ึงมีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 – 
1.00 และมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.97  

 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษาโดยหาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage)      

2. วิเคราะหสภาพและปญหาการดําเนินงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยหาคาเฉลี่ย X  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมาย 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและปญหาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีสถานภาพ
ตางกันตอสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใชคาที (t – test แบบ Independent samples) 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและปญหาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาตางกันตอสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-  way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe' method) 

5.  วิเคราะหเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(Descriptive  analysis) 
 
ข้ันตอนการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
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2. ศึกษาหลักการและวิธีสรางแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) (Best and Kahn 1993: 246, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 
2545: 106)      

3. สรางแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตคําถามใหครอบคลุม กรอบแนวคิด 
วัตถุประสงคและองคประกอบ ท่ีทําใหทราบถึงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แลวนํามาเปนขอมูลในการสราง
แบบสอบถาม   

4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
และพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แลว
นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) และความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) ของคําถามแตละขอโดยหา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC: Index of item 
objective congruence) มีคาตั้งแต .80-1.00 จํานวน 39 ขอ  

6. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง 

7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
30 คน 

8. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายดวยการเปรียบเทียบคะแนนรายขอกับคะแนน
รวม (Item total correlation) ไดคาอยูระหวาง 0.36–0.97 (ธานินทร ศิลปจารุ, 2551: 
204-207)  

9. นําแบบสอบถามแตละขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑตามตองการ มาวิเคราะห
หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ไดคาความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ .97 

10. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ท่ีศึกษาตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมและรายดานท่ีมีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก 
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ปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายดานท่ีมีปญหา อยู
ในระดับนอย    

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามสถานภาพ พบวา สภาพโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 สวนรายดานแตละดานไมแตกตางกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา สภาพ
โดยรวมไมแตกตางกัน สวนรายดานมีสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ในดานการ
วางแผนและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย แตปญหามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 เฉพาะดานวินัยและการรักษาวินัย 

5. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   

5.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง        
      5.1.1 โรงเรียนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีกองทุนในการพัฒนาบุคลากร   
 5.1.2 ผูบริหาร ควรอนุญาตใหครูลาศึกษาตอในสาขาท่ีเปนประโยชนตอ

หนวยงาน มีฐานขอมูล และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ 
5.2 ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
 5.2.1 ผูบริหาร ควรคัดเลือกบุคคลท่ีเชี่ยวชาญหรือชํานาญการเขารับราชการ 

กรณีความจําเปน หรือเหตุพิเศษกรณีเหตุความจําเปนอยางยิ่งได  
 5.2.2 ควรจะหาแนวทางการดําเนินการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการครู ซ่ึง

ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งหรือดํารงตําแหนงทางการเมือง กลับเขารับราชการในสายงานเดิม
ได 

5.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
 5.3.1 ผูบริหารควรจะหาแนวทางดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนหรือแตงตั้ง

ขาราชการครูสายงานการสอน ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน หรือรับเงินเดือนระดับสูงข้ึน เนื่องจาก
การทําผลงานทางวิชาการ  

 5.3.2 สงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษา เพ่ือชวยเหลือขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.4 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 5.4.1 โรงเรียนหรือหนวยงานควรมีกองทุนในการพัฒนาครู   
 5.4.2 ผูบริหารควรอนุญาตใหครูลาศึกษาตอในสาขาท่ีเปนประโยชนตอ

หนวยงาน มีฐานขอมูล และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ 
5.5 ดานวินัยและการรักษาวินัย 
 5.5.1 ผูบริหารควรจะมีการกําหนดแนวทางใหผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพแตงตั้งเปนขาราชการอ่ืนในและตางหนวยงาน 
 5.5.2 ใหขาราชการครูลาออกดวยความสมัครใจไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ

ประสงคของทางราชการได 
5.6 ดานการออกจากราชการ 
 5.6.1 ผูบริหารควรเปนผูพิจารณาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาลาออกไปดํารงตําแหนงทางการเมือง มีผลตั้งแตวันท่ีขอลาออก 
 5.6.2 ผูบริหารควรจะหาวิธีการยับยั้งการลาออกจากราชการของขาราชการครู

สายงานการสอนท่ีมีความรูความสามารถทุกระดับ 
 

อภิปรายผล 
1. สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการ
บริหารงานบุคคลท่ีเปนไปในแนวทางการบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจ
สําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา 
เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความอิสระคลองตัว ภายใตกฎหมาย ระเบียบ 
เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล ขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา 
มีความรู ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ
กาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู เรียนเปนสําคัญ 
นอกจากนี้แลวผูบริหารสถานศึกษายังสามารถท่ีจะจัดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหมี
ความถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล และเปนไปตามหลักการบริหารแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสมโภชน นิลประภา (2543: 4) ศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางการบริหารบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง เขตการศึกษา 12 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ วงค
กุลพิลาศ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานบุคลากรของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบอไร จังหวัดตราด ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธ คันถีร (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการ
บริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
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จังหวัดสระแกวและยังสอดคลองกับ งานวิจัยของวิจารณ ขาวแพร (2546: บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานบุคลากรครูผูสอนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด 

2. ปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล อาจจะถือวาเปนสิ่งสําคัญของ
การบริหารงานในโรงเรียน เพราะบุคลากรเปนผู ท่ีทําใหกระบวนการทํางานท่ีไดวางไว
เคลื่อนไหว รวมท้ังเปนปจจัยสําคัญใหการบริหารงานในทุก ๆ ดานท่ีเก่ียวของ ทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการบริหารการจัดการ สอดคลองกับงานวิจัยของสุรินทร 
ทองเกลี้ยง (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชายแดน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
สระแกวและสอดคลองกับงานวิจัยของขัตติยา พันธุทรัพยสาร (2546: บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ความตองการพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงพบวามีปญหาในระดับนอยเชนกัน  

3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซ่ึงพบวาเม่ือจําแนกตามสถานภาพโดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 สวนรายดานแตละดาน ไมแตกตางกัน และการ
เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามสถานภาพท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
นั้น อาจเปนเพราะวา ในชวงเวลาหลายปท่ีผานมา ประเทศไดมีการปฏิรูปการศึกษา มีการ
ปรับระบบการบริหารงาน โดยเนนดานการบริหารงานโดยวิธีการใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School-Based Management) ซ่ึงครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพตางกัน 
มีความคิดเห็นวาการบริหารงานบุคคลท่ีจะใหเปนไปตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2547 เปนสิ่งท่ียังทําไดไมสมบูรณ ไมเปนไปตามรูปแบบมากนัก จึง
ทําใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ซ่ึง
พบวาสภาพโดยรวมไมแตกตางกัน สวนรายดานมีสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ใน
ดานการวางแผนและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย แตปญหามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 เฉพาะดานวินัยและการรักษาวิจัยนั้น อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน แตตองยึดหลักการบริหารงานบุคคล
ใหมีความถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล สอดคลองตามวัตถุประสงคของการ
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ท่ีจะใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลเพ่ือใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัว ให
สามารถบริหารจัดการศึกษาไดสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ
และการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน 

5. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน ดังนี้ ควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใหความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมผูแทนฝายบริหาร โดยเฉพาะผูแทนฝายชุมชน
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลใหชัดเจน สถานศึกษาควรกระตุนและเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขามามีสวนรวมในการกําหนดตรวจสอบมาตรฐานการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนใหมีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม การสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรคํานึงถึง ความรูความสามารถ ประสบการณ เปนท่ี
ยอมรับของชุมชนและเปนผูนําท่ีกลาแสดงความคิดเห็น โรงเรียนควรมีขอมูลสารสนเทศท่ี
ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ถูกตอง ตรงกับความตองการและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ดานการวางแผนและกําหนดตําแหนง ผูบริหารควรเสนอขอกําหนดตําแหนง 
กําหนดมาตรฐานตําแหนง คัดเลือก และเสนอแตงต้ังรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตลอดจน
ควรมีอํานาจในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ 

2. ดานการบรรจุและการแตงตั้ง ผูบริหารควรหาแนวทางการดําเนินการบรรจุและ
การแตงตั้งขาราชการครู ซ่ึงลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งหรือดํารงตําแหนงทางการเมือง ให
กลับเขารับราชการในสายงานเดิมได ผูบริหารควรดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีเชี่ยวชาญ หรือ
ชํานาญการเขารับราชการตามความจําเปน หรือเหตุกรณีเหตุความจําเปนอยางยิ่งได 

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ผูบริหารควรจะหาแนวทาง
ดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนหรือแตงตั้งขาราชการครูสายงานการสอนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
หรือรับเงินเดือนระดับสูงข้ึน ประเภทการทําผลงานทางวิชาการ และผูบริหารควรสงเสริมใหมี
การจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษา เพ่ือชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหรือหนวยงานควรมี
กองทุนในการพัฒนาครู ผูบริหารอนุญาตใหครูลาศึกษาตอในสาขาท่ีเปนประโยชนตอ
หนวยงานได และควรมีฐานขอมูล และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดับ 

5. ดานวินัยและการดําเนินการทางวินัย ผูบริหารควรมีการกําหนดแนวทางใหผูถูก
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแตงตั้งเปนขาราชการอ่ืนในและตางหนวยงานได และควร
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ใหขาราชการครูลาออกดวยความสมัครใจไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทาง
ราชการได 

6. ดานการออกจากราชการ ผูบริหารควรหาวิธีการยับยั้งการลาออกจากราชการของ
ขาราชการครูสายงานการสอนท่ีมีความรูความสามารถทุกระดับ และผูบริหารควรเปนผู
พิจารณาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกไปดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดยมีผลตั้งแตวันท่ีขอลาออก  
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ผลกระทบจากความเปนมืออาชีพทางการบัญชีที่มีตอผลการปฏิบัตงิาน 
ของนักบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

แหงประเทศไทย 
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of the Accountants in Schools under the Office  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ผลการ
ปฏิบัติงาน และผลกระทบจากความเปนมืออาชีพทางการบัญชีท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแหงประเทศไทย จํานวน 205 คน  ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ   

ผลการวิจัยพบวา 1) นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแหงประเทศไทย มีระดับความเปนมืออาชีพทางการบัญชีอยูในระดับมาก 2) นัก
บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย มีระดับ
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 3) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชีมี
ผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ (Master Degree 
Student, Accountant Program in Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
2 ผูชวยศาสตราจารย, ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor, Dr., Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
3 ผูชวยศาสตราจารย, ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor, Dr., Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
4 อาจารย, ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ (Lecturer, Dr., Faculty 
of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
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อาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ดังนี้ (3.1) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานการสะสม
ประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีในสถานศึกษา ดานความถูกตองแมนยํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
.01 ตามลําดับ (3.2) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานคุณคาและทัศนะคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผลการ
ปฏบิัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความโปรงใส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และ (3.3) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ: ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี, ผลการปฏิบัติงาน, สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย 
 
Abstract 

This research aimed 1)  to study the professionalism of accountants in 
schools under the Office of the Vocational Education Commission of Thailand, 
2)  to study the performance of accountants in schools under the Office of the 
Vocational Education Commission of Thailand, and 3)  to study the impact of 
the professional accounting on the performance of accountants in 
schools under the Office of the Vocational Education Commission of Thailand. 

The sample used in this study included 205 accountants in 
schools under the Office of the Vocational Education Commission of Thailand, 
drawn by using proportional stratified sampling method.  The research 
instrument was used a questionnaire.  Data analysis employed the techniques 
of frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regressions. 

The research findings were as follows:  
1)  The accountants in schools under the Office of the Vocational 

Education Commission of Thailand had the level of professional accounting 
skills in overall at a high level. 

2) The accountants in schools under the Office of Vocational Education 
Commission of Thailand had level of performance in overall at the highest level. 

3)  The results of the impact of the professional accounting on the 
performance of accountants in schools under the Office of the Vocational 
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Education Commission of Thailand revealed as follows:  ( 3. 1)  Professional 
accounting on accumulated practical experience and information technology 
affects the performance of accountants in schools; the accuracy was statistically 
significant at the . 05 and . 01 levels respectively; (3.2)  Professional Accounting 
on the values and positive attitude towards the profession, the accumulated 
practical experience and information technology affects the performance of 
accountants in schools, transparency was statistically significant at the .01 level; 
and ( 3. 3)  Professional Accounting on Information Technology affects the 
performance of accountants in schools, speed and timeliness was statistically 
significant at the .01 level. 
Keywords:  Accounting Professional, Performance, Schools under the Office of 
Vocational Education Commission 
 
บทนํา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติฉบับ ท่ี  11 พ.ศ .  2555-2559 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดตระหนักถึงภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ
ระดับโลกและภายในประเทศ รวมท้ังนโยบายการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
กลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน ซ่ึงประเทศไทยตองมีการ
เตรียมพรอมในหลายดาน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และทักษะฝมือแรงงาน 
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, น.4) วิชาชีพบัญชีเปนวิชาชีพสาขา
หนึ่งท่ีจะตองเปดเสรี โดยเปนการใหบริการดานบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการจัดทําบัญชี 
สงผลใหบทบาทของนักบัญชีในยุคปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก จากสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป การแขงขันท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีทวีความรุนแรงข้ึน 
รวมถึงความซับซอนในการดําเนินธุรกิจขององคกรตาง ๆ ทําใหแตละองคกรมีความตองการ
นักบัญชีมืออาชีพ ท่ีมีความสามารถมากกวาการเปนผูจดบันทึกเหตุการณทางเศรษฐกิจ หรือ
เปนเพียงผูท่ีทําหนาท่ีปดบัญชีและออกงบการเงิน โดยผูบริหารองคกรไดคาดหวังวา นักบัญชี
จะเปนเสมือนหุนสวนทางธุรกิจท่ีมีความสามารถในการใหคําแนะนํา พรอมท้ังนําเสนอขอมูลท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการทํางานและการตัดสินใจของผูบริหาร 

ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี เปนทักษะในการทํางานของนักบัญชี จาก
ประสบการณในการทํางาน ท่ีกอใหเกิดจากความชํานาญ มีการเรียนรูอยางชาญฉลาดและ
พัฒนาเพ่ิมเติมจากการทํางานจริงในวิชาชีพ มีความเปนอิสระไมเกิดความผิดพลาดในการ
ทํางานท่ีเปนสาระสําคัญ ยึดถือในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพอยางเครงครัด โดยความเปนมือ
อาชีพทางการบัญชี ประกอบดวย 1) ดานทักษะทางวิชาชีพ 2) ดานคุณคาและทัศนะคติท่ีดีตอ
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วิชาชีพ 3) ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ 4) ดานการเรียนรูพัฒนาดานการบัญชี และ 
5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ณภัทรวรัญญ ไชยสุราช, 2558, น.6-11) ซ่ึงหากนักบัญชี มี
ทักษะความเปนมืออาชีพดังกลาวขางตน ก็จะสามารถใชประสบการณในการทํางาน การ
เรียนรู และพัฒนาเพ่ิมเติมจากการทํางานจริงในวิชาชีพ ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
บัญชี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานเพ่ิมข้ึน  

ผลการปฏิบัติงาน เปนผลลัพธหรือผลการทํางานของแตละบุคคลท่ีแสดงออกใหเห็น
ถึงความรู  ความสามารถ ศักยภาพ คุณคา และความสําเร็จของบุคคลในการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมายท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 
รวมท้ังความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการศึกษาระเบียบ หลักเกณฑและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) ดานความถูกตองแมนยํา 2) ดาน
ความโปรงใส และ 3) ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ (ณัชชา ศิริพงษศุภมาส, 2555, น.
32) เม่ือบุคลากรในองคกรมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว จะทําใหองคกรมี
ความแข็งแกรง และไดรับการยอมรับจากสังคม 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย เปน
สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคคลดานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักบัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ถือวาเปนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความสําคัญ 
ซ่ึงมีหนาท่ีปฏิบัติงานบัญชีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คูมือการบัญชี ตลอดจนหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (กรมบัญชีกลาง, 2556, น.1) เพ่ือใหผูบริหารและผู ท่ี
เก่ียวของไดขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได เสร็จตามกําหนดเวลา และสามารถนําขอมูลไปใช
ประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  

จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบจากความเปนมือ
อาชีพทางการบัญชีท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปน
ขอมูลในการวางแผนพัฒนาทักษะ และความเปนมืออาชีพทางการบัญชี เพ่ือใหผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเพ่ือเปนขอมูลในการวางระบบงานบัญชี
ตอไป 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาความเปนมืออาชีพทางการบัญชีของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย 

2.  เ พ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย 
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3.  เพ่ือศึกษาผลกระทบจากความเปนมืออาชีพทางการบัญชีท่ีมีตอผลการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรในการวิจัย คือ เจาหนา ท่ีบัญชี ในสถานศึกษา สัง กัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย จํานวน 421 คน จาก 13 กลุมสถานศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย 2559, น.1) 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย  
 1. ตัวแปรอิสระ คือ ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี (Professional Accounting) 
โดยประยุกตแนวคิดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (International Education 
Standard : IES) ฉบับท่ี 1-7 (ณภัทรวรัญญ ไชยสุราช, 2558, น.6-11) ประกอบดวย 1) ดาน
ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills)  2 )  ด านคุณคาและทัศนคติ ท่ี ดีตอวิชาชีพ 
(Professional Value) 3) ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ (Experience) 4) ดานการ
เรียนรู พัฒนาดานการบัญชี (Lifelong Learning) และ 5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 
 2. ตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติงาน (Performance Results) โดยประยุกตแนวคิด
ณัชชา ศิริพงษศุภมาส (2555, น.32) ประกอบดวย 1) ดานความถูกตองแมนยํา (Accuracy) 
2) ดานความโปรงใส (Transparency) และ 3) ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
(Timeliness) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี  

1. ดานทักษะทางวิชาชีพ                                       
2. ดานคุณคาและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ                           
3. ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ  
4. ดานการเรียนรูพัฒนาดานการบัญช ี                       
5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                               

ผลการปฏิบัติงาน 

1. ดานความถูกตองแมนยํา   
2. ดานความโปรงใส    
3. ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ  
 

https://dict.longdo.com/search/Accounting
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย นักบัญชีในสถานศึกษา จํานวน 421 คน 
จาก 13 กลุมสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย จํานวน 205 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
ตารางของเครจซีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, 8-9) ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตาม
สัดสวนแบบชั้นภูมิ  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับนักบัญชี
ในสถานศึกษา ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความเปนมืออาชีพทางการบัญชีของนักบัญชีใน
สถานศึกษา ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ตอนท่ี 4 
ปญหาและขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน ดานความเท่ียงตรง คา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 2 ขอ และคา IOC เทากับ 
1.0 จํานวน 37 ขอ และดานความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม เทากับ 0.86 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 205 ชุด ทางไปรษณียผาน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ใหกับกลุม
ตัวอยาง  

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหคูุณ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 
31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ดานการบัญชี ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานบัญชี มี
ประสบการณในการทํางานดานบัญชี 3-6 ป สวนใหญเปนขาราชการครู  

2.  นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหง
ประเทศไทย มีความเปนมืออาชีพทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ดาน และระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานคุณคาและ
ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ และดานการเรียนรูพัฒนาดานการบัญชี 

3.  นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหง
ประเทศไทย มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูใน
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ระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความโปรงใส  
ดานความถูกตองแมนยํา และดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

4.  ความเปนมืออาชีพทางการบัญชีมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย ดังนี้  
 4.1 ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดาน
ความถูกตองแมนยํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ 
 4.2 ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานคุณคาและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดาน
การสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา และดานความโปรงใส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
 4.3 ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผล
การปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

1. นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหง
ประเทศไทย มีความเปนมืออาชีพทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดเรียงลําดับ ไดแก ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดานการ
สะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ ดานการเรียนรูพัฒนาดานการบัญชี และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเปนวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญตอองคกร นักบัญชีไดมีการ
พัฒนาตนเองจากการจดบันทึกรายการบัญชี เขาสูการจัดทํารายงานใหผูบริหารหรือผูท่ี
เก่ียวของไดเขาใจงายข้ึน แบบไมยุงยากซับซอน และไดนําเทคโนโลยีมาชวยในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเปนตัวเลขและการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน เพ่ือให
เปนขอมูลท่ีมีประโยชนประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร นอกจากนี้ นักบัญชีไดมีการเรียนรู
พัฒนาดานการบัญชี การฝกอบรมเก่ียวกับแนวปฏิบัติ ขอบังคับตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ทําใหเปนผูท่ีมีทักษะและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี สอดคลอง
กับการศึกษาของเฉลิมขวัญ ครฑุบุญยงค (2557, น.22-23) ท่ีไดกลาวไววา นักบัญชีมืออาชีพ
จะตองมีคุณสมบัติ คือ 1) สําเร็จการศึกษาทางดานบัญชีในระดับปริญญาตรี และความรูใน
หลักสูตรการบัญชี  ประกอบดวย ความรูด านการบัญชี  การเ งิน และความรู อ่ืน ท่ี
เก่ียวของ ความรูเก่ียวกับธุรกิจขององคกร และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) มีทักษะ
ทางวิชาชีพในดานตางๆ ไดแก ทักษะดานสติปญญา ทักษะดานเทคนิคท่ัวไปและเทคนิค
เฉพาะเก่ียวกับวิชาชีพ ทักษะสวนบุคคล ทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
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ทักษะดานการจัดการทางธุรกิจและองคกร 3) มีคุณคาและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอันอยูบน
พ้ืนฐานของจริยธรรม ไดแก ความรับผิดชอบตอสังคม ความซ่ือสัตยตอวิชาชีพ ความสามารถ
ในการรักษาความลับ และความเปนอิสระ 4) มีการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติเปนระยะ
เวลานานและเขมขนเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนนักบัญชีท่ีมีความรูและมีทักษะทาง
วิชาชีพ 5) สอบผานการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ซ่ึงจะเปนการประเมินความรูและ
ทักษะทางดานวิชาชีพ ตลอดจนการ มีคุณคา ทัศนคติทางวิชาชีพและจริยธรรม 6) มีการ
เรียนรูอยางไมจบสิ้น โดยถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจะตองพัฒนา และรักษาความสามารถดาน
วิชาชีพ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ฉบับท่ี 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2559, น.1) ได
กลาวไววา ทักษะท่ีจําเปนสําหรับนักบัญชีแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1) ทักษะดานการ
เรียนรูอยางชาญฉลาด คือ ความรู ความเขาใจ และการนําไปใช ซ่ึงทําใหนักบัญชีสามารถ
แกไขปญหา ตัดสินใจ และแกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ทักษะดานเทคนิคและ
ปฏิบัติหนาท่ี คือทักษะท่ัวไปและทักษะท่ีเฉพาะเจาะจงกับนักบัญชี ซ่ึงประกอบดวย 
ความสามารถในการคํานวณและการใชเครื่องมือทางเทคนิคตาง ๆ ความสามารถในการ
วิเคราะหความเสี่ยง การวัดผล การรายงานผล และการทําตามระเบียบและกฎขอบังคับ 3) 
ทักษะดานบุคคล คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักบัญชี การพัฒนาทักษะเหลานี้ จะชวยให
เพ่ิมความสามารถในการเรียนรูและการพัฒนาตัวเองได 4) ทักษะดานความสัมพันธและการ
ติดตอสื่อสาร จะชวยใหนักบัญชีมืออาชีพจะทํางานรวมกับคนอ่ืนในองคกรได 5) ทักษะดาน
องคการ ซ่ึงในปจจุบัน นักบัญชีไดเขาไปมีบทบาทในการนําเสนอผลการปฏิบัติงานกับหลาย
กลุมงานมากข้ึน 

2. นักบัญชีในสถานศึกษา มีระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 
ไดแก ดานความถูกตองแมนยํา ดานความโปรงใส และดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
เพราะวาการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ เปนการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนระบบท่ีกรมบัญชีกลางไดพัฒนาข้ึนมา เพ่ือใหสวน
ราชการใชในการบันทึกขอมูลการดานการเงิน งบประมาณ การบัญชี และการพัสดุ และเชื่อมโยง
ขอมูลดานการเงินและบัญชีระหวางรัฐบาลกับหนวยเบิกจายในสวนราชการภายใตฐานขอมูล
เดียวกัน ใหรวดเร็วข้ึน ดังนั้น นักบัญชีจึงตองตรวจสอบขอมูล ตัวเลข วิธีปฏิบัติงาน ระเบียบท่ี
เก่ียวของกอนการบันทึกขอมูลลงในระบบปฏิบัติงาน และในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน จะตอง
มีความโปรงใส ขอมูลถูกตองและเปนปจจุบัน สอดคลองกับณัชชา ศิริพงศศุภมาส (2555, น.
29) ไดกลาวไววา ผลการปฏิบัติงานจะแสดงถึงประสิทธิภาพของผูบริหาร และบุคลากรดาน
การเงินและบัญชี ในการนําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส มา
ประยุกตใชในสถานศึกษาของรัฐบาล โดยผลการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ 4 ดาน ไดแก 
ดานความถูกตองแมนยํา ดานความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ดานการประหยัด
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คาใชจาย และดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ สอดคลองกับคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (2553, น.1) ท่ีไดกําหนดสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
กลาวคือ การมุงผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุงม่ันจะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ี
มีอยู โดยมาตรฐานนี้เปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเองในดานการทํางานในหนาท่ีให
ถูกตอง ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 
และแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เม่ือเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพใน
งาน    

3. ความเปนมืออาชีพทางการบัญชีมีตอผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ในสถานศึกษา ดังนี้ 

3.1) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดาน
ความถูกตองแมนยํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ กลาวคือ นัก
บัญชีถือเปนอีกหนึ่งอาชีพท่ีตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทาง และมีการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชีมาโดยตรง ทํางานในสายงานบัญชี จนเกิดทักษะจากประสบการณในการทํางาน 
ท่ีกอใหเกิดจากความชํานาญ มีการเรียนรูอยางชาญฉลาดและพัฒนาเพ่ิมเติมจากการทํางาน
จริงในวิชาชีพ โดยจะตองมีประสบการณมากพอสมควร จึงจะไดรับการยอมรับใหเปนนัก
บัญชีมืออาชีพ และสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศ
ไทย ไดปฏิบัติงานดานบัญชีผานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
โดยนักบัญชีจะตองมีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และผานการฝกอบรมมา
พอสมควรจึงจะสามารถบันทึกรายการทางบัญชผีานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกสได ดังนั้น นักบัญชีนอกจากจะมีประสบการณในการทํางานดานบัญชีแลว 
ยังจะตองมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจะสามารถบันทึกขอมูลได
ครบถวน ถูกตองและแมนยํา เกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด สอดคลองกับทวีพร ตรีผอง พิมพป
วีณ มะณีวงค และวิจิตรรัตน บุญทอง (2558, น.40-41) ท่ีไดกลาวถึงคุณสมบัติของนักบัญชี
มืออาชีพ ตามขอกําหนดของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภวา นักบัญชีมืออาชีพจะตองมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
การสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ เปนระยะเวลานานและเขมขนเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวา
เปนนักบัญชีท่ีมีความรูและมีทักษะทางวิชาชีพ รวมท้ังมีความรูและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอัน
อยูบนฐานของความมีจริยธรรม โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลอยางใกลชิดและมี
กระบวนการตรวจสอบอยางมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ สอดคลองกับรัตนาภรณ ศุภประเสริฐ 
(2554, น.58-62) ไดกลาวไววา ความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปน
อยางมากตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพราะในปจจุบันสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางสูง
ในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะการประมวลผลขอมูล เพ่ือใชประโยชนในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
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ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกแขนง เชนเดียวกับระบบบัญชีของสวน
ราชการ ผูประกอบการวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี เพ่ือใหการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.2) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานคุณคาและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดานการ
สะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความโปรงใส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กลาวคือ 
นักบัญชีจะตองมีความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ความซ่ือสัตยตอวิชาชีพการบัญชี การ
ประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีถูกท่ีควร สํานึกในหนาท่ีและไมปฏิบัติตนในลักษณะท่ีทําใหเกิด
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี ไมดูถูกอาชีพของตน การมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน จะทําใหเห็นถึงความสําคัญวา การปฏิบัติงานดวยทัศนคติท่ีดี
จะทําใหนักบัญชีสามารถใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ และปฏิบัติตนอยางมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ สามารถใชความรูทางดานเทคโนโลยี และประสบการณในการทํางานท่ีสั่งสมมาหลาย
ป เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ตรงไปตรงมา เปดเผยสาระสําคัญอยางครบถวน 
สามารถตรวจสอบได เพ่ือประโยชนสูงสุดตอสังคมและวิชาชีพ สอดคลองกับประคัลภ ปณฑ
พลังกูร (2560, น.1) ไดกลาวไววา การมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานจะทําใหเปนบุคคลท่ีมีความ
เขาใจคนอ่ืน เปดใจ และเขาใจมุมมองของคนอ่ืน ใชเหตุผลมากกวาอารมณ และคิดบวกอยู
เสมอ ซ่ึงจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 4 เรื่องคานิยม จรรยาบรรณ และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ (สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ, 2559, น.1) ไดกลาวไววา สังคม
มีความคาดหวังอยางสูงตอวิชาชีพบัญชี ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ท่ีจะยอมรับและนําหลักการทางจรรยาบรรณไปปฏิบัติ สอดคลองกับการศึกษาของสุวภัทร  
รัตนอําภา (2553, น.22-23) กลาววา เจาหนาท่ีบัญชียุคใหมจะตองมีการปรับตัวและพัฒนา
ตนเองในดานตางๆ คือ 1) เจาหนาท่ีบัญชีตองเปนผูท่ีตื่นตัวและแสวงหาความรูในศาสตรหรือ
วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีใหมากข้ึน สืบเนื่องจากขอมูลบัญชีมีการพัฒนารูป
แบบอยางไมหยุดนิ่ง ดังนั้น ขอมูลทางบัญชี จึงตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได โปรงใส 
สามารถสะทอนภาพท่ีแทจริงขององคกรไดอยางชัดเจน 2) เจาหนาท่ีบัญชีตองปรับตัวใหทัน
กับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงทําใหผูบริหารมีโอกาสไดรับขอมูลท่ีหลากหลาย
อยางรวดเร็ว เพ่ือชวยใหผูบริหารสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3) ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอผล
การปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กลาวคือ รัฐบาลไดมีการนําระบบบริหารการเงินการคลัง
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ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบ GFMIS) มาใชในหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงระบบ GFMIS เปน
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการบริหารงบประมาณและ
การเงินการคลัง ลักษณะการประมวลผลจะเปนแบบ Online Real Time สวนการบันทึก
รายการทางบัญชี จะบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal หรือผานเครือขายอินทราเน็ต 
(Intranet) หรือผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) ซ่ึงการนําสงขอมูลจะตองสงผานเว็บ
ไซดของ GFMIS Web Online เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ และ
ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการคลังและปรับทิศทางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ สงผลใหนักบัญชีจะตองมีการศึกษาและทําความเขาใจถึงเทคโนโลยีท่ีนํามาใชใน
ระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถสรุปผลและจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีไดทันตาม
กําหนดของกรมบัญชีกลาง สอดคลองกับการศึกษาของกัญทิมา หุมากรณ (2560, น.1) ท่ีได
กลาวไววา การแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันนี้ทําใหองคกรธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ตางหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชภายในองคกร ทําให
องคกรมีลักษณะการบริหารงานท่ีจะตองพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากข้ึน ขอมูลทาง
บัญชีเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีสําคัญตอการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจ นักบัญชีจึงเปนผูหนึ่งท่ีมี
บทบาทสําคัญ ทําใหตองปรับตัวใหมีความรู มีความเขาใจพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถนําขอมูลท้ังภายในและภายนอกองคกรมาวิเคราะห ประมวลผล เพ่ือให
ไดขอมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจไดทันเวลาท่ีตองการ ซ่ึงหากมีการจัดเก็บ
ขอมูลใหครบถวน พรอมใชงาน เม่ือนําไปวิเคราะหก็จะไดผลท่ีถูกตองและรวดเร็ว สามารถ
เพ่ิมรายไดและลดความสูญเสียไดอยางมากมาย เชนเดียวกับกรมบัญชีกลาง (2560, น.1-2) ท่ี
ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุดท่ี กค 0410.5/ว2 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 กําหนดใหสวนราชการ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ บันทึกขอมูลรายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2560 เพ่ือใหการจัดทํางบการเงินรวมภาครัฐ มีความสมบูรณ 
สามารถนําเสนอคณะรัฐมนตรีไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา หากหนวยงานใดไมสามารถจัดสง
รายงานไดภายในเวลาท่ีกําหนด ใหรายงานเหตุผล ปญหาและอุปสรรคตอรัฐมนตรีเจาสังกัด
ทราบ พรอมสําเนาใหกรมบัญชีกลาง  

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1.1 จากผลการวิจัย ความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ดานคุณคาและทัศนคติ
ท่ีดีตอวิชาชีพ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา ดานความถูกตองแมนยํา ดาน
ความโปรงใส และดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ ดังนั้น  ผูบริหารควรใหความสําคัญตอ
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การสรางความเขาใจและทัศนคติตอวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ใหมากข้ึน  

1.2 จากผลการวิจัย พบวา นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย มีระดับความเปนมืออาชีพทางการบัญชี
โดยรวม อยูในระดับมาก โดยดานการเรียนรูพัฒนาดานการบัญชีอยูในลําดับสุดทาย ดังนั้น 
ผูบริหารควรใหการสนับสนุนใหนักบัญชีไดพัฒนาตนเองและมีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยู
เสมอ รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณในการเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหนักบัญชีมีระดับ
ความเปนมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 

1.3 จากผลการวิจัย พบวา นักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย มีระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับ
มากท่ีสุด โดยดานความรวดเร็วทันตอเหตุการณ อยูในลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารควร
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดติดตามความเคลื่อนไหวดานวิชาการและสภาพปญหาเก่ียว
งาน โดยเฉพาะปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผลการปฏิบัติงาน
เปนปจจุบัน สามารถจัดสงรายงานไดทันภายในระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

1.4  จากปญหาและขอเสนอแนะ พบวา 1) นักบัญชีนอกจากปฏิบัติงานดาน
บัญชีแลว ยังไดรับมอบหมายงานดานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาจํานวนมาก ทําใหมีเวลาในการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีนอยลง ผูบริหารควรลดภาระงานดานอ่ืน ๆ ลงเพ่ือใหนักบัญชีมีเวลาใน
การปฏิบัติหนาท่ีของตนไดมากข้ึน  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบกับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน

สถานศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย เชน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ประกอบไปดวย ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานความเจริญกาวหนาใน
อาชีพ ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานอํานาจในหนาท่ีในการทํางาน เปนตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
หลายแหง ซ่ึงไมอาจกลาวไดหมด ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิพิมพมาศ หงสสมบัติ และ ดร.ฐิตารีย ไตรสรณปญญา ท่ีใหความ
ชวยเหลืออยางดียิ่งโดยการเอาใจใส ตรวจแกไขวิทยานิพนธเพ่ือใหมีความสมบูรณท่ีสุด และ
ขอขอบคุณนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงประเทศ
ไทยทุกทาน ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามและกรุณาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
การบริหารงานเชิงกลยุทธ และความสัมพันธระหวางการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการ
บัญชีกับการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริม
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 109 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบชั้น
ภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผูบริหาร 
สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ 
โดยรวมอยูในระดับมาก 3) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการประยุกตใชขอมูล
สารสนเทศทางการบัญชีกับการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมี

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Student, Master of 
Accountancy Program in Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
2 ผูชวยศาสตราจารยในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor in  Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
3 ผูชวยศาสตราจารยในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor in  Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
4 ผูชวยศาสตราจารยในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor in  Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
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ความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
สามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานหลักสูตรกับดาน
การปฏิบัติตามกลยุทธ ดานหลักสูตรกับดานการจัดทํากลยุทธ และดานอาจารยกับดานการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีมีคาต่ําสุด คือ ดานนักศึกษากับดาน
การควบคุมและการประเมินผล 
คําสําคัญ: การประยุกต, ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี, การบริหารงานเชิงกลยุทธ, สํานัก
สงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
Abstract 

The purposes of this study were to study the application of accounting 
information, strategic management, and examined the relationship between the 
application of accounting information and strategic management of 
administrator under the Bureau of Academic Support and Service in Rajabhat 
Universities. 

The samples used in the study were 109 administrators under the Bureau 
of Academic Support and Service in Rajabhat Universities selected by stratified 
random sampling.  The research instrument was a questionnaire.  Data analysis 
employed the techniques of mean, standard deviation, and multiple regressions 
analysis. 

The research findings were as follows:  1)  The administrators under the 
Bureau of Academic Support and Service in Rajabhat Universities had application 
of accounting information as a whole at a high level. 2) The administrators under 
the Bureau of Academic Support and Service in Rajabhat Universities had 
strategic management as a whole at a high level.  3)  The relationship between 
application of accounting information and strategic management under the 
Bureau of Academic Support and Service in Rajabhat Universities, it was found 
to have positive relationship at .01 level of significance, ranking in the first three 
aspects as curriculum and strategy implementation, curriculum and strategy 
formulation, and faculty members and environmental analysis. And the lowest 
correlation coefficient was students, strategy control and assessment. 
Keywords:  Application, Accounting Information, Strategic Management, Bureau 
of Academic Support and Service in Rajabhat Universities 
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บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบัน เกิดจากความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเขามามีบทบาทในการพัฒนาระบบสูสังคมแหงการ
เรียนรูการดําเนินชีวิตในปจจุบันเต็มไปดวยขอมูลขาวสาร หลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา 
เพ่ือเสริมสรางคุณภาพของผลผลิตเพ่ิมข้ึน รัฐบาลไทยจึงใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ของประเทศดวยการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552-2556 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและคาดหวังใหสังคมมีการพัฒนา
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น.
7-8) 

การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี เปนกระบวนการนําขอมูลสารสนเทศ
ท่ีเกิดจากการนําขอมูลและตัวเลขผานกระบวนการวเิคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือใหขอมูลนั้น
มีความหมายหรือมีคุณคา และสามารถนํามาใชประโยชนท้ังบุคคลภายในองคกรและ
หน วยงานภายนอกองค กร  อีก ท้ั งกระทรวง ศึกษาธิ การ ได ประกาศใช ร ะ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2554 เพ่ือเปน
กลไกสํา คัญในการพัฒนาคุณภาพระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น.2-11) โดยขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ประกอบดวย 
ขอมูลสารสนเทศดานนักศึกษา ดานหลักสูตร ดานอาจารย และดานงบประมาณและการเงิน 
นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชขอมูล
สารสนเทศในการวางแผนการจัดการศึกษา ใหสามารถจัดการศึกษาไดตรงกับสภาพความ
ตองการของทองถ่ิน ขอมูลสารสนเทศท่ีดีนั้นจะตองมีความสมบูรณ ครบถวน เขาใจงาย ทัน
ตอเวลา และเก่ียวของกับการตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

การบริหารงานเชิงกลยุทธ เปนกระบวนการตัดสินใจเลือกดําเนินงานดานการบริหาร
งบประมาณ การจดัสรรทรพัยากรของหนวยงาน การปรับปรุงการดําเนินงาน การจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน กอใหเกิดความคุมคาของการ
ใชจายงบประมาณ ลดความซํ้าซอนของกระบวนงานท่ีไมจําเปน โดยการบริหารงานเชิงกล
ยุทธ ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอม การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ 
การควบคุมและการประเมินผล หากบุคลากรในสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการบริหารงานเชิงกลยุทธใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะสงผล
ตอคุณภาพขององคกร ทําใหองคกรมีความนาเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน (จตุพร เสถียรคง, 2557, น.12-
13) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนหนึ่งในหนวยงานดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานกัศึกษา 
ใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด จากรายงานทิศทางการปฏิรูปการศึกษาพบวา 
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สถาบันอุดมศึกษามีการขยายตัวและมีความหลากหลายมากข้ึน เชน การขยายตัวดาน
นักศึกษาท่ีมีความตองการเขาเรียนเพ่ิมข้ึน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความตองการ
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและจํานวนมากข้ึน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําให
สามารถจัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ จากขอจํากัดดานงบประมาณ ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตองปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการใหบริการวิชาการแกสังคมระดับตาง ๆ ใหหลากหลาย
แนวทาง (มานิต บุญประเสริฐ, สุชาติ ตันธนะเดชา, ผุสดี พลสารัมย และ John Yeager, 
2546, น.1-2) สํานักสงเสริมและบริการวิชาการใหความสําคัญกับขอมูลสารสนเทศ โดยเนน
การใหบริการท่ีถูกตอง รวดเร็ว เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม
และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการประยุกตใชขอมูล
สารสนเทศทางการบัญชีของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีวามีผลตอการบริหารงาน
เชิงกลยุทธของผูบริหารหรือไมอยางไร ซ่ึงไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร สังกัด
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไป
เปนแนวทางในการบริหารงานเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด ขององคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีของผูบริหาร สังกัดสํานัก
สงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีกับการ
บริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร คือ ผูบริหาร ตั้งแตระดับ รองอธิการบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
หัวหนางาน สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมท้ังสิ้น 152 คน 
จาก 38 มหาวิทยาลัย จําแนกเปนกลุม 4 กลุม แบงตามการจัดงานพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปพุทธศักราช 2559  
 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย  
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1. ตัวแปรอิสระ คือ การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี (The 
Application of Accounting Information) โดยประยุกตแนวคิดกระทรวงศึกษาธิการ 
(2558, น.2-11) ประกอบดวยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 1) ดานนักศึกษา (Students 
Data) 2) ดานหลักสูตร (Curriculums Data) 3) ดานอาจารย (Teacher Data) และ 4) ดาน
งบประมาณและการเงิน (Budget Information and Financial Data) 

2. ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานเชิงกลยุทธ (Strategic Management) โดย
ประยุกตแนวคิดจตุพร เสถียรคง (2557, น.12) ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(SWOT Analysis) 2) การจัดทํากลยุทธ (Strategy Formulation) 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 
(Strategy Implementation) และ 4) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ  (Strategy 
Evaluation & Control) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร ตั้งแตระดับ รองอธิการบดี ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ หัวหนางาน สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จํานวนท้ังสิ้น 152 คน จาก 38 มหาวิทยาลัย  

กลุ มตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ ผูบริหาร ตั้งแตระดับรองอธิการบดี 
ผู อํานวยการ รองผู อํานวยการ หัวหนางาน สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 109  คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอร
แกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, 8-9) ไดมาโดยการสุมแบบชั้นภูมิตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ  
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูบริหาร 
สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการประยุกตใชขอมูล
สารสนเทศทางการบัญชี ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ ตอนท่ี 4 ปญหา
และขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 

ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
1. ดานนักศึกษา 
2. ดานหลักสูตร  
3. ดานอาจารย  
4. ดานงบประมาณและการเงิน  

 

การบริหารงานเชิงกลยุทธ 
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม  
2. การจัดทํากลยุทธ  
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ  
4. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ  
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คน ดานความเท่ียงตรง คา IOC เทากับ 0.6 จํานวน 3 ขอ คา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 3 ขอ 
และคา IOC เทากับ 1.0 จํานวน 32 ขอ และดานความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
เทากับ 0.84 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 109 ชุด ทางไปรษณียตาม
ชื่อท่ีอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหกับกลุมตัวอยาง  

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบ
พหุคูณ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ขอมูลท่ัวไป พบวา ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41-50 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท สําเร็จการศึกษา
ดานศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนางาน มีประสบการณในการทํางานท่ี
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ 11 ป ข้ึนไป ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการ
วิชาการ สวนใหญปฏิบัติงานในภาคกลาง 

2. ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
อยูในระดับมาก 4 ดาน และ มากท่ีสุด 1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 
ขอมูลสารสนเทศดานนักศึกษา ดานหลักสูตร ดานอาจารย และดานงบประมาณและการเงิน 

3. ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม ดานการจัดทํากลยุทธ และดานการควบคุมและการประเมินผล 

4. การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 

1. ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี โดยรวม ไดแก ขอมูลสารสนเทศดานนักศึกษา ดาน
หลักสูตร ดานอาจารย และดานงบประมาณและการเงิน อยูในระดับมาก เนื่องจาก สํานัก
สงเสริมและบริการวิชาการ มีภาระและความรับผิดชอบเก่ียวกับขอมูล สถิติดานการศึกษา 
และขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรและขอมูลสถานศึกษารายสถานศึกษา 
และการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ซ่ึงผูบริหารทุกคนไดนําความรูทางดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการจัดการขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหผูใชงานไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว มีการกระจายขอมูลและสารสนเทศกวางมากข้ึน ทําใหการบริหารและการใช
ขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอทางราชการ สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2554 ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ดําเนินการสํารวจ จัดเก็บ 
รวบรวม ประมวลผลขอมูลทางการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับและทุกสังกัด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการดําเนินการจัดเก็บขอมูลจะมีการจัดเก็บอยางนอยปละ 1 
ครั้ง โดยขอมูลพ้ืนฐานประกอบดวย ขอมูล สถิติดานการศึกษา และขอมูลรายบุคคลของ
นักศึกษา คณาจารย บุคลากรและขอมูลสถานศึกษารายสถานศึกษา สอดคลองกับแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554–2556 
ท่ีไดกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และไดเสนอยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไว ดังนี้ 1) สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) สนับสนุนการเรียนการสอนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย 3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย 4) ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการดานการศึกษา  

2. ผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ โดยรวม ไดแก ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดานการจัดทํากลยุทธ 
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการควบคุมและการประเมินผล อยูในระดับมาก เพราะวา 
สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมท้ังมีการใหบริการทางดานการศึกษาตามความตองการของทองถ่ิน และ
ใหบริการฝกอบรม ถายทอดความรูและเทคโนโลยีตามความตองการใหแกสังคม การ
บริหารงานเชิงกลยุทธจึงเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาสํานักสงเสริมและ
บริการวิชาการ ใหสอดคลองกับปณิธานและพันธกิจของสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ ซ่ึง
การบริหารงานเชิงกลยุทธในแตละครั้ง จะมีการระดมความคิดจากทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และไดทําการวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกและของ
ประเทศ เพ่ือใหการจัดการเชิงกลยุทธเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษาของ
ธวัช กงเติม (2554, น.238-240) พบวา บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในประเทศไทย 
มีการจัดทําแผนกลยุทธแบบบูรณาการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในประเทศไทย ซ่ึง
ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมการจัดทําแผนกลยุทธ 2) การจัดทําแผนกลยุทธ
แบบบูรณาการ 3) การนําแผนกลยุทธแบบบูรณาการไปปฏิบัติ 4) การควบคุมและประเมินผล 
ไดอยางเหมาะสมมากท่ีสุด สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและเกิดประโยชน เนื้อหามีความ
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ครอบคลุมทุกประเด็น อยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของพรรณนิภา อิงพงษพันธ 
(2554, น.150-151) พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษา ไดแก การ
กําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก 2) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษา มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี
กับการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ไดแก ขอมูล
สารสนเทศดานนักศึกษา ดานหลักสูตร ดานอาจารย และดานงบประมาณและการเงิน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ ไดแก ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ดานการจัดทํากลยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการควบคุมและการประเมินผล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
1) ขอมูลสารสนเทศดานหลักสูตรกับดานการปฏิบัติตามกลยุทธ กลาวคือ การขับเคลื่อน
แผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560–2579 สูการปฏิบัติเก่ียวของกับทุกภาคสวนตั้งแตระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และสาธารณชน เพ่ือใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของชาติ สรางความรู ความเขาใจ สรางความเชื่อมโยง ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบตาง ๆ สรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาอยางกวางขวาง ผลักดันใหแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรแปลงสูการ
ปฏิบัติผานแผนงานระดับกระทรวงสูหนวยงานและสถานศึกษาระดับตาง ๆ บูรณาการอยูใน
ภารกิจหลักของหนวยงานท่ีมีเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 2) ขอมูลสารสนเทศดานหลักสูตร
กับดานการจัดทํากลยุทธ กลาวคือ หลักสูตรท่ีเปดสอนตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ ความพรอมของสถาบันและสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม ซ่ึงหลักสูตรสาขาวิชาตองไดรับการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงตองมีการวาง
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ เชน ความตองการของสังคม 
ความตองการดานตลาดแรงงานของประเทศ ความสอดคลองกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ความพรอมของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ความสามารถในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ การ
วิเคราะหตนทุนตอหนวย ตนทุนผลผลิต จํานวนอาจารย งบประมาณ และทรัพยากรตาง ๆ 
ความคุมคา คุมทุน ผลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนท่ีผานมา ผลการประกันคุณภาพ
ภายในคณะ/สาขาวิชา และ 3) ขอมูลสารสนเทศดานอาจารยกับดานการวิเคราะห
สภาพแวดลอม กลาวคือ ครูเปนผูมีทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูเรียนรูสิ่งใหม และเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ประยุกตใชวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส มีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพ่ือให
ไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2554, น.3, 11-13) 
ไดกลาวไววา การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี จะทําใหสถานศึกษา หนวยงาน สวน
ราชการ มีการจัดทําคูมือ หลักเกณฑ ขอกําหนดและแนวปฏิบัติสําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน ซ่ึงจะชวยในการบริหารงานเชิงกลยุทธ และสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ขณะท่ี
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554–2556 ท่ีเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการประสานความรวมมือ
กับองคกรตาง ๆ ท่ีครอบคลุมถึงมติตาง ๆ ทางการศึกษา เชน กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (IT2020) กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของตางประเทศ ซ่ึงแผน
แมบทฯ ฉบับนี้ ไดนําเสนอแผนกลยุทธการพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา ประกอบดวยโครงการ ดังนี้ 1) โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา 
2) โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 3) โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสื่อการเรียนการสอน 4) 
โครงการจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต 5) โครงการรับสมัครเรียน สมัคร
สอบ ผานอินเทอรเน็ต 6) โครงการรายงานตัวผูเรียนผานอินเทอรเน็ต และ 7) โครงการจัดตั้ง
ศูนยประสานงาน และใหคําแนะนําตางๆ  

แตพบวา การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ดานนักศึกษามีความสัมพันธ
กับการบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานการควบคุมและการประเมินผล ในระดับต่ํา เนื่องจาก 
ขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีดานนักศึกษา เปนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงท่ีผานมาจะพบวา มีนักศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจํานวนมาก ซ่ึงการบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานการควบคุมและการประเมินผล จะเปนการ
ประเมินผลตามท่ีไดจัดทํากลยุทธไวแลว ดังนั้น ขอมูลนักศึกษาจึงสงผลตอการควบคุมและ
การประเมินผล ในระดับต่ํา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1.1 จากผลการวิจัย พบวา การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ดาน
หลักสูตรมีความสัมพันธสูงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดังนั้น 
ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการคํานวณตนทุนตอหนวยกอนการเปดหลักสูตรใหม ควบคู
กับการใหความสําคัญตอการทวนสอบ การประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 ผูบริหารควรสนับสนุนอุปกรณทางดานเทคโนโลยี และเจาหนาท่ีท่ีมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแก สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือ
วางระบบและจัดการขอมูลสารสนเทศใหเปนรูปธรรม และใหสะดวกตอการใชงาน 

1.3 ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการจัดอบรมวิธีการใชเทคโนโลยีในการบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ใหแกบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหเกิด
การนําไปใชงานไดจริงทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย และหนวยงานท่ีสนใจ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรศึกษาถึงผลกระทบของการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี

เพ่ือการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยไป
ใชในการบริหารมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

2.3 ควรศึกษาผลกระทบดานการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีท่ี
สงผลตอการควบคุมและประเมินผลกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหผูบริหาร
ไดเห็นถึงความสําคัญและความตองการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนมากข้ึนในปจจุบัน 
โดยเฉพาะขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
หลายแหง ซ่ึงไมอาจกลาวไดหมด ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัสา พลนิล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยฉัตร ทองแพง ท่ีให
ความชวยเหลืออยางดียิ่งโดยการเอาใจใส ตรวจแกไขวิทยานิพนธเพ่ือใหมีความสมบูรณท่ีสุด 
และขอขอบคุณผูบริหาร สังกัดสํานักสงเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกทาน 
ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม และกรุณาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ 
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“ฝกสมองใหมองแตความสุข”  
โดยเคนอิจิโร โมงิ แปลโดยกิษรา รัตนาภิรัต คุโด 

 
      ปริทัศนโดย รองศาสตราจารย ดร. 

สมาน อัศวภูมิ0

1  
 
ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน 

 เคนอิจิโร โมงิ เปนนักวิชาการดานสมองและนักวิจัยอาวุโสท่ีแลปวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอรของ โซนี่ จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
โตเกียว และจบปริญญาเอกดานฟสิกสจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ปจจุบันทํางานท่ี
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ มีงานเขียนขายดีหลายเรื่อง เชน วิธีเรียนโดยใชสมองใหเปนประโยชน 
และสมองตกหลุมรักใน 0.1 วินาที เปนตน  
 

ขอมูลเกี่ยวกับผูแปล 

 กิษรา รัตนาภิรัต คุโด จบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สาขารัฐศาสตรและประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัย Western Australia ปริญญาโทสาขา
สิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณการแปลหนังสือ
กวา 16 ป โดยเฉพาะหนังสือท่ีเปนภาษาญ่ีปุน นอกจากนี้ยังเปนอาจารยสอนภาษาญ่ีปุนและ
ภาษาอังกฤษหลายแหง ทํางานกับองคกรระหวางประเทศ ทํางานท่ีสถานทูตไทยในประเทศ
ญี่ปุน และสถาบันอุดมศึกษาท่ีนิวยอรค  
 

กิตติกรรมประกาศจากผูปริทัศน  
 ปราศจากนักแปลหนังสือท่ีตนฉบับเปนภาษาประเทศตะวันออก เชน ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุน หรือภาษาอินเดียแลว ผูปริทัศนก็คงไมมีโอกาสไดอานหนังสือของปราชญชาว
ตะวันออกแนนอน ผูปริทัศนจึงใครขอขอบคุณอาจารยกิษรา รัตนาภิรัต คุโด ท่ีกรุณาแปล
หนังสือดีเลมนี้ ซ่ึงเปนหนังสืออีกเลมหนึ่งท่ีอานแลววางไมลง จึงอยากนําสาระบางสวนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวงวิชาการการศึกษาครับ  
 
 
 

 

                                                           
1
 รองศาสตราจารย, ดร.  ขาราชการบํานาญ  (Associate Professor, Ph.D., retired government 

servant service) 
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สาระสําคัญของหนังสือ 

 หนังสือเลมนี้เขียนแบบนักเขียนสมัยใหมคือ มีหมวดความคิดหลักท่ีอาจจะเรียกวา 
“บท” และมีบทยอย หรือเรื่องยอยในแตละบทท่ีมีความยาวไมมากนัก และเนนสาระท่ีเปนสิ่ง
ท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตและการทํางานไดเลย ผูปริทัศนจึงขออนุญาตไมสรุปสาระของบท
ยอยเหลานั้น ซ่ึงมีท้ังหมด 40 เรื่อง แตจะกลาวถึงสาระบางสวนในหนังสือ และหวังวาผูสนใจ
จะไดอานจากเลมเต็มอีกครั้งหนึ่ง 

 สาระของหนังสือท้ัง 40 เรื่องดังกลาวจัดไวเปน 4 กลุมเรื่อง หรือบท คือ บทท่ี 1 วา
ดวย “ตอนไหนท่ีสมองรูสึกมีความสุข” บทท่ี 2 “เปลี่ยนความกังวลและความเครียดใหเปน
บวก” บทท่ี 3 “ฝกซอมจัดสมองและใจ” และบทท่ี 4 “วิธีการใชสมองใหมีความสุข” และมี
บทนําเปนการเกริ่นนําสูเรื่อง กับสาระทายเลมเปนบทสรุปอีกครั้ง  
 บทท่ี 1 ตอนไหนท่ีสมองรูสึกมีความสุข 

 ผูเขียนไดชี้ใหเห็นวา เงิน หรือการเติบโตของรายไดประชาชาติ ไมไดทําใหคนเรามี
ความสุขมากข้ึน เครื่องอํานวยความสะดวกท้ังหลายก็ไมใชแหลงท่ีมาของความสุขเชนกัน 
ความรูสึกสุขหรือทุกขของคนเราเกิดจากการเปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืน ถาเราอยูคนเดียว
ในโลกนี้ เราก็จะไมรูดวยซํ้าวาเราสวยหรือไม สมองคนเราเกงมากเรื่องการประเมิน การ
เปรียบเทียบ และความสัมพันธกับคนอ่ืน แตเราสามารถสรางความสุขไดจากการสราง
ความคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลง (ใครปรับตัวไดมากก็สุขมาก ประมาณนี้) การเปลี่ยนคําถาม 
จะเปลี่ยนมุมมอง และสมองก็จะเปลี่ยนตามครับ  
 บทท่ี 2 เปล่ียนแปลงความกังวลและความเครียดใหเปนบวก 

 สมองพรอมท่ีจะยอมรับความผิดพลาดไดเสมอ (แตคนเรามักฝงใจ และเปนทุกข) 
ความเครียด และความกังวลไมใชสิ่งเลวราย แตการเสียเวลาเครียดและกังวลกับสิ่งท่ีเราแกไข
ไมไดทําใหเสียเวลาและไมมีความสุข คนท่ีสนุกไดกับทุกสถานการณคือ “มืออาชีพในการมี
ความสุข” เพียงคิดวาตอนนี้เรามีความสุข ความสุขก็เกิดข้ึนแลว ยอมรับสภาพท่ีเราเปนอยู
และกาวตอไป เพ่ือสรางประสบการณใหมใหสมองพัฒนา จริงแลวความสุขคือการมีทางออก
ครับ  
 บทท่ี 3 ฝกซอมจัดระเบียบสมองและใจ  
 ผูเขียนไดเสนอแนวทางในการฝกซอมสมองและใจสูการมีความสุขไดหลายแนวทาง 
เชน ถาเศรา หรือกลัว หรือ กังวล ก็อยาฝน ปลอยตามอาการ แตไมควรติดหลมกับสิ่งเหลานั้น
จะทําใหเสียโอกาสหาความสุข บางครั้งเรามีเรื่องฝงใจและลืมยาก ก็ไมตองฝนท่ีจะลืม เผชิญ
กับมันเพ่ือจะลืม หรือทบทวนอดีตเพ่ือเดินตอไปขางหนาจะดีกวา กายกับจิตมักเปนของคูกัน 
ถารางกายอบอุน ใจก็จะสบายตามไปดวย พยายามจัดระเบียบสมองดวยการจดจอในสิ่งท่ีจะ
ทํา หรือจะเปน ความหวังคืออนาคต และตองซอมใจเผื่อความผิดหวังเสมอ  
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 บทท่ี 4 วิธีการใชสมองใหมีความสุข  
 ชวงทายของหนังสือ ผูเขียนไดกลาวถึงวิธีการ หรือเทคนิคในการใชสมองใหมีความสุข
ไวดังนี้ คือฝกใหคุนชินกับ “พอเทานี้แหละ” ก็คือไมตองใหทุกอยางสมบูรณแบบครับ ฝกลืม
ความกังวลดวย หาอะไรทําเพ่ือใหสมองพักเบรกจากความกังวลครับ สักวันละ 5 นาทีก็ยังดี 
ฝกเปลี่ยนโหมดของสมองไดทุกโอกาส ทุกเวลา ใชการเดินใหสมองปลอดโปรง (ไมใชเดินไป
คิดไปนะครับ) หลายครั้งคนเรากลุมใจหรือเปนทุกขเพราะอยากไดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ลองทบทวนอีก
ทีวาอยากไดจริง ๆ หรือเปลา อาจจะไดคําตอบดี ๆ กับชีวิตครับ การเขียน หรือการสนทนา
กับผูอ่ืนทําใหเราไดจัดสมองตนเองดีข้ึน สมองจะเปนสุขตองมีกิจกรรมเชิงรุก  (Active) ไมใช
รับ (Passive) ฝกพูดในสิ่งดี เพราะคําพูดพิพากษาตัวเราเสมอ ไมควรพูดวา “ตนเองนะแก
แลว” ซ่ึงไมไดแปลวาเราไมยอมรับความจริง แตการพูดเชนนั้นทําใหจิตใจและรางกาย
เปลี่ยนไปดวย จริงอยูเม่ืออายุมากข้ึนหลายอยางก็เปลี่ยนไป แตการทําตนเองใหตื่นตัวอยู
เสมอ เรียนรูสิ่งใหมอยูประจํา จะทําใหสมองเปนหนุมไปดวย พยายามลดคําพูดท่ีติดลบครับ 
ไมดีตอตัวเรา อยางไรก็ตามถามีสิ่งท่ีตองรองไห จงรองไหครับ น้ําตาจะสรางความแปลกใหม
ใหกับชีวิตไดครับ   
  
ความเห็นและขอเสนอแนะทายเรื่อง 

 ผูปริทัศนอยากสรุปวาหลังจากอานและใชแนวคิดจากหนังสือเลมนี้ทําใหชีวิตมี
ความสุขมากข้ึนดวยหลักคิดงาย ๆ คือ คนเราจะสุขหรือทุกขอยูท่ีใจ แตไมใชการทําใจ แตเปน
การฝกใจและฝกนิสัยใหคุนชินกับความสุข ฝกใหสมองพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ไม
เสียเวลากับสิ่งท่ีเราควบคุมและแกไขไมได ฝกสมองใหเปลี่ยนโหมดไดทุกสถานการณ ผู
ปริทัศนเคยเขียนบทความเรื่อง “วีซาชีวิต” วาเราทุกคนไดวีซามาอยูบนโลกนี้คนละหนึ่งชีวิต 
เปนวีซาท่ีไมรูวันหมดอายุ และท่ีสําคัญคือเปนวีซาท่ีตออายุไมได หากใชแนวคิดท่ีผูเขียนเสนอ
ไวในหนังสือเลมนี้ นาจะชวยใหสามารถใชประโยชนจากวีซาชีวิตไดมากข้ึนนะครับ  
  
เอกสารอางอิง 
เคนอิจิโร โมงิ. (2016). ฝกสมองใหมองแตความสุข. แปลโดยกิษรา รัตนาภิรัต คุโด. (2561). 

กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง. 
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คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ พัฒนาองคความรูทาง

วิชาการ ดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี 
บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดาน
สังคมศาสตร 

2. เพ่ือเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ 

3. เพ่ือกระตุน ใหเกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร 
รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การ
จัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดานสังคมศาสตรอยางตอเนื่อง ท้ังในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ ท่ีจะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม  

กําหนดการเผยแพร  ปละ 4 ฉบับ  
ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม  ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน  
ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน   ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม  

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)  
วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ

วิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิชาการท่ีมีประโยชนและนาสนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย ท่ีเปนปจจุบัน เปน
ประโยชนตอท้ังแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความท่ีจะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถในสาขาท่ีบทความนั้นเก่ียวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การ
บัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กับดานสังคมศาสตร  

สําหรับบทความท่ีจะลงตีพิมพในวารสาร Journal of Innovative Social Science 
จะตองเปนบทความท่ีไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอ่ืนๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์  



การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)  
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพ่ือทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้  
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ 

จากนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบชื่อเรื่องและเนื้อหาของบทความวาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร  

2. เม่ือกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรวาบทความเปนบทความท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยท่ีผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

3. กองบรรณาธิการสงหนังสือตอบรับการตีพิมพหรือปฏิบัติการตีพิมพใหเจาของ
บทความ  

ประเภทของผลงานวิชาการท่ีเปดรับตีพิมพ  
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนท่ีเกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ

สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน  
2. บทความวิชาการ (Academic Article) เปนบทความทางวิชาการท่ีนําเสนอ

เนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีนาสนใจ ซ่ึงผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน 
จากการวิจัยท่ีผานมา จากเอกสารอางอิง จากความคิดเห็นของผูเขียนและผูอ่ืน อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ท่ีสนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนําเสนอแนวทางในการวิเคราะหองคความรูใหมๆ ท่ีไมเคยมีผูรวบรวมเรียบเรียง หรือ
วิเคราะหมากอน  
 
  



การเตรียมบทความเพ่ือการตีพิมพในวารสาร  
บทความวิจัย ประกอบดวย  

1. ชื่อเรื่อง (Title) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ท่ีสรุป

สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว

ทายบทคัดยอ  
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้  

1. บทนํา (Introduction)  
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)  
3. ผลการวิจัย (Results)  
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)  
5. เอกสารอางอิง (References)  

6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  

บทความวิชาการ ประกอบดวย  
1. ชื่อเรื่อง (Title) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ท่ีสรุป

สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว

ทายบทคัดยอ  
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้  

1. บทนํา (Introduction)  
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)  
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)  
4. เอกสารอางอิง (References)  

6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  
  



การเตรียมตนฉบับผลงานท่ีรับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space) 

พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 
นิ้ว  

2. ชื่อเรื่อง ตองมีท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาก่ึงกลางหนากระดาษ  

3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนท่ีมีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ 

4. บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสมํ่าเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา  

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา “Abstract” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาชิดชายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสมํ่าเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา  

5. เนื้อหา  
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน 

15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)  
5.2 เนื้อหาหัวเรื่อง ภาษาไทย ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 

ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา 
ชิดซายหนากระดาษ 

5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสมํ่าเสมอ  

6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด  
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ  

7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 
ตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ 
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใชตั ว อักษร  TH SarabunPSK ขนาด  14 point และภาษาอังกฤษ ให ใช ตั ว อักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 14 point  



7.2 สวนประกอบอ่ืนหรือแหลงท่ีมาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ  

8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology 
Association) 

9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีสงบทความวิจัยท่ีเปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร 
 

การตดิตอในการสงบทความ  
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี  
เลขท่ี 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 110    โทรสาร : 045-319-911   
E-mail: jriss@rtu.ac.th 
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