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สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
COMPETENCIES ASSESSMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER TAK PRIMARY 

EDUCATIONALBSERVICE AREA  OFFICE 2 
 

มยุรี   รญัจวน1 

 Mayuree   Ranjuan 
 

บทคัดย่อ 
         การศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะของผู๎บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2 โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2  จ านวน  106  คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าเป็นแบบประเมินแบบตรวจสอบรายการ และ
แบบมาตราสํวนประมาณคํา วิเคราะห์ข๎อมูลโดยหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
เปรียบเทียบด๎วยสถิติการทดสอบคําเอฟ (F-test Statistic) ผลการวิจัยพบวํา  
          1.  ผู๎บริหารสถานศึกษาสถานศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ
มากทั้งในภาพรวมและรายด๎าน  
         2. ผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกตํางกัน  มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสาย
งานไมํแตกตํางกันทั้งในภาพรวมและรายด๎าน        
ค าส าคัญ:  สมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษา  
 
Abstract 
          The purpose of the independent study were to study and to compare competencies 
assessment of School Administrators to unde  Tak Educational Service Area Offic 2 separated by 
experience. The sample consisted of 106 School Administrators under Tak Educational Service 
Area Office 2. The research instruments for data collection were checklist and rating scale 
assessment tool. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
comparative analysis with F-test. The results were as follows:  
           1. School Administrators have core competencies and functional competencies were at 
a high level both as the overall and each aspect.  
          2. School Administrators have different experiences that have core competencies and 
functional competencies were not different as the overall and each aspect. 
Keywords:  COMPETENCIES ASSESSMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
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บทน า  
การศึกษาถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของบุคคลและสังคมท่ีสํงผลโดยตรง  ตํอการพัฒนาประเทศให๎

เจริญก๎าวหน๎าทันตํอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ในปีพ.ศ. 2542 เป็นปีที่มีความส าคัญตํอระบบการศึกษาไทย 
เพราะมีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช๎ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2542 โดยประกาศใช๎เป็นแมํบทในการ “ปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งเป็นความเห็นพ๎องต๎องกันในบรรดานักการศึกษา
และบุคคลที่เห็นความส าคัญของการศึกษาในฐานะเสาหลักของเศรษฐกิจสังคมวําเป็นเวลาที่สมควรแล๎วที่จะต๎อง           
มีการปฏิรูปการศึกษาของไทย เนื่องจากมีวิกฤตในหลายด๎านโดยเฉพาะปรากฏข๎อมูลในเชิงสถิติวําประเทศไทยตก
อันดับลงไปในเรื่องการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ (วิชิตวงศัณ ปอมเพชร , 2553, หน๎า 72) นับจากที่
มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปีของความพยายาม
ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผํานมาพบวํา หลายเรื่องประสบ
ความส าเร็จ แตํยังมีอีกหลาย เรื่องที่มีปัญหาต๎องเรํงพัฒนา ปรับปรุง ตํอยอด โดยเฉพาะด๎านคุณภาพผู๎เรียน ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษานับเป็นหนํวยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญโดยมี
ผู๎บริหาร สถานศึกษาเป็นแกนน าในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา
เปรียบเสมือนจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กรให๎ก๎าวไปในกระแสแหํงการปฏิรูปได๎อยํางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี อีกทั้ง
เป็นผู๎น าวิชาชีพที่จะ ต๎องมีสมรรถนะ ความรู๎ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี
จงึจะน าไปสูํการจัดการและการบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สุพล วังสินธ , 2545, หน๎า 
29) ดังนั้นจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎บริหาร สถานศึกษาจะต๎องมีการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎าน
ประสิทธิผลขององค์กร องค์กรที่มีประสิทธิผลจ าเป็นที่จะต๎องมีบุคลากรอันได๎แกํผู๎บริหาร หัวหน๎างาน และ 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่มีความสามารถในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิผล อันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ท า ให๎องค์กร
ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎ ดังนั้น สมรรถนะ (Competency) จึงมีความส าคัญตํอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นอยํางยิ่ง การน าระบบสมรรถนะมาเป็นพ้ืนฐานใน การพัฒนาองค์กรนั้นท าให๎บุคคลในองค์กร
ทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง(ความรู๎ทักษะ และคุณลักษณะ) วําอยูํในระดับใด มีจุดแข็ง จุดอํอนในเรื่องใด
บาง และจะต๎องพัฒนาสมรรถนะใน เรื่องใดบ๎าง  ส าหรับผู๎บริหารตามหลักเกณฑ์ของกรรมการข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต๎องผํานเกณฑ์ด๎านคุณสมบัติและจะต๎องผํานการประเมินทั้ง 3  ด๎าน (ส านักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , ม.ป.ป.) ได๎แกํด๎านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ , ด๎านคุณภาพการ ปฏิบัติงาน  และด๎านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประเด็นของ
สมรรถนะปรากฏในหลักเกณฑ์ด๎านคุณภาพการปฏิบัติงาน ในสวนของการพิจารณาคุณภาพการปฏิบัติงานจะ
พิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้ง สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2550, หน๎า 6)    
           ด๎วยเหตุดังกลําวจึงท าให๎ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าสนใจที่จะศึกษา การประเมินสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2  วํามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของ
ตนเองอยูในระดับใด ทั้งสมรรถนะหลัก 4 ด๎าน คือ ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์,ด๎านการบริการที่ดี, ด๎านการพัฒนา
ตนเองและด๎านการท างานเป็นทีมและสมรรถนะประจ าสายงาน 4 ด๎าน คือด๎านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ,          
ด๎านการสื่อสารและจูงใจ ด๎านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและด๎านการมีวิสัยทัศน์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1. เพ่ือศึกษาการประเมินสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต 2    
           2. เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต 2  โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน    
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

สมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลในองค์กร ได๎เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1960 จากการ
เสนอบทความทางวิชาการของ McClelland  นักจิตวิทยาแหํงมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด   
 ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549) ได๎ก าหนดสมรรถนะของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว๎ 2 ประเภท คือ  
          1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลใน ต าแหนํงข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหนํงจะต๎องมี เพ่ือหลํอหลอมคํานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์รํวมกัน 
ประกอบด๎วย 4 ด๎าน ดังนี้  
              1.1 การมุํงผลสัมฤทธิ์  
              1.2 การบริการที่ดี  
              1.3 การพัฒนาตนเอง   
              1.4 การท างานเป็นทีม  
          2.  สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ของบุคคลที่
ก าหนดเฉพาะส าหรับข๎าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาแตํละสายงาน ได๎แกํ  
              2.1  สมรรถนะประจ าสายงานครู ประกอบด๎วย 3 ด๎าน ดังนี้  
                   2.1.1 การออกแบบการเรียนรู๎  
                   2.1.2การพัฒนาผู๎เรียน  
                   2.1.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
              2.2  สมรรถนะประจ าสายงานของรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา และผู๎อ านวยการ สถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู๎อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด๎วย 4 ด๎าน ดังนี้  
                   2.2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์  
                   2.2.2การสื่อสารและการจูงใจ  
                   2.2.3การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
                   2.2.4การมีวิสัยทัศน์  
           กมลวรรณ  วงษ์ศิริ (2554) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
           Chester.(1999:286-288) ได๎ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู๎น าที่มีประสิทธิภาพของครูใหญํโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตามการรับรู๎ของครูใหญแํละครู ในประเทศไนจีเรีย 
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องที่ได๎น าเสนอมาทั้งหมดนั้น ท าให๎
ผู๎วิจัยได๎หลักการและแนวคิดที่น าไปสูํการศึกษาสมรรถน ะผู๎บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎ดังนี้  สมรรถนะ เป็นสิ่งที่จ าเป็นในกระบวนการบริหาร ไมํวําจะเป็นด๎านวิชาการ  ด๎าน
งบประมาณ  ด๎านบริหารทั่วไปรวมถึงด๎านงานบุคคลและการที่ผู๎บริหารมีสมรรถนะท าให๎มีการท างานส าเร็จลุลํวง
ไปได๎ด๎วยดี ดังนั้น ผู๎บริหารจ าเป็นจะต๎องมีสมรรถนะในการท างานเป็นพ้ืนฐานในการท างานทุกด๎าน ซึ่งสมรรถนะ
ของผู๎บริหารแตํละคนนั้นก็ยํอมมีความแตกตํางกันไป   

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
          กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้  ผู๎วิจัยได๎จากการศึกษาคูํมือประเมินสมรรถนะครู ส านักพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2553  จึงได๎ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  
      ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
            1. ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
จ านวน  115 คน และรองผู๎บริหารสถานศึกษาจ านวน 18  คน รวมทั้งสิ้น 133  คน   
            2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก           
เขต 2 จ านวน 106 คน ซึ่งได๎จากตารางการก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan อ๎างอิงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หน๎า 30) และ 
ใช๎วิธีการสุํม แบบอยํางงําย   
 
 

ประสบการณ์การท างาน  

       1.1 น๎อยกวํา 10 ปี  

       1.2 10-20 ปี        

       1.3 มากกวํา 20 ปี  

สมรรถนะของผู้บริหาสถานศึกษา  
1. สมรรถนะหลัก 4 ด๎าน           
   1.1 ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์  
   1.2 ด๎านการบริการที่ดี  
   1.3ด๎านการพัฒนาตนเอง  
   1.4 ด๎านการท างานเป็นทีม  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 4 ด๎าน  
   2.1 ด๎านการวิเคราะห์และ  สังเคราะห์  
   2.2 ด๎านการสื่อสารและจูงใจ  
   2.3ด๎านการพัฒนาศักยภาพ  
ของบุคลากร  
   2.4 ด๎านการมีวิสัยทัศน์  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองในครั้งนี้ เป็นแบบประเมินที่สร๎างขึ้นแบํงออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้    
            ตอนที่ 1 เป็นข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) 
ประกอบด๎วย ต าแหนํง อายุ และประสบการณ์การท างาน 
     ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินของผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scales) 
 
การสร้างเครื่องมือ     
 ศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัย และงานการศึกษาค๎นคว๎าตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับการประเมิน
สมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 
           1.  ก าหนดขอบเขตในการสร๎างแบบประเมินเพ่ือให๎สอดคล๎องกับจุดมุํงหมายและเนื้อหาของการศึกษา
ค๎นคว๎า   
           2.  สร๎างเครื่องมือให๎ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะหลัก 4 ด๎าน  
คือ ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์จ านวน 3 ข๎อ  ด๎านการบริการที่ดีจ านวน 2 ข๎อ ด๎านการพัฒนาตนเองจ านวน 3 ข๎อ  
ด๎านการท างานเป็นทีมจ านวน 4 ข๎อ รวมทั้งสิ้น 12 ข๎อ และสมรรถนะประจ าสายงาน 4 ด๎าน ด๎านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ จ านวน 3  ข๎อ ด๎านการสื่อสารและจูงใจจ านวน 3 ข๎อ ด๎านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจ านวน 4  
ข๎อ และด๎านการมี วิสัยทัศน์จ านวน 4 ข๎อ รวมทั้งสิ้น 14 ข๎อ    
           3.  น าเครื่องมือที่สร๎างขึ้นเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับความสอดคล๎อง เพ่ือให๎
ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงแก๎ไข   
           4.  น าเครื่องมือที่สร๎างขึ้นไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับความตรงเชิงโครงสร๎าง 
(Construct  validity)  ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  validity)  ความชัดเจนความถูกต๎องเหมาะสมของ
ภาษา  การใช๎ถ๎อยค าและวลี  และหาคําหาดัชนีความสอดคล๎องระหวํางค าถามของแบบสอบถามแตํละข๎ อกับ
วัตถุประสงค์  ถ๎าหากได๎คํา IOC ตั้งแตํ 0.50 ขึ้นไปเป็นแบบสอบถามที่อยูํในเกณฑ์ใช๎ได๎  ได๎คํา IOC ระหวําง  0.80 
– 1.00   

5.  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) น าแบบประเมินที่ได๎ไป
ทดลองใช๎ (Try out) กับผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
จ านวน 30 คน แล๎วหาคําความเที่ยง โดยใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha  Coefficient) ของคอนบาค 
(เทียมจันทร์  พาณิชย์ผลินไชย,  2545,  หน๎า  196) ซึ่งได๎ คําความเชื่อม่ันเทํากับ 0.89 

6.  น าแบบประเมินที่ผํานการทดลองใช๎แล๎ว มาตรวจสอบปรับปรุงแก๎ไขแบบประเมินให๎เหมาะสม และ
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา   
          7.  น าแบบประเมินที่ได๎ตรวจสอบแล๎วน าไปจัดท าเป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช๎ในการเก็บ
ข๎อมูลในการศึกษาค๎นคว๎าตํอไป   
   การเก็บรวบรวมข้อมูล   
           ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง ดังนี้   
            1.  ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าท าหนังสือขอความรํวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถึงผู๎เชี่ยวชาญ
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เพ่ือแจ๎งวัตถุประสงค์ และขอความอนุเคราะห์ในการตรวจพิจารณาแบบประเมินที่ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าสร๎างขึ้น   
            2.  ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าท าหนังสือขอความรํวมมือไปยังสถานศึกษากลุํมตัวอยําง ในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 โดยขอความรํวมมือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา และรองผู๎บริหารสถานศึกษา
ตอบแบบประเมิน พร๎อมทั้งสํงแบบประเมินที่ตอบเรียบร๎อยแล๎วกลับคืนยังผู๎ศึกษาค๎นคว๎า   
           3.  ผู๎ศึกษาค๎นคว๎ารับ แบบประเมินคืนจากกลุํมตัวอยํางตามวันและเวลาที่ก าหนดโดยการไปเก็บข๎อมูล
ด๎วยตนเอง  ฝากเพ่ือน และแบบประเมินที่เหลือสํงไปรษณีย์ จึงได๎ แบบประเมินกลับคืนมาจ านวน 106 ฉบับ            
คิดเป็นร๎อยละ 100    
           4.  ผู๎ศึกษาค๎นคว๎า ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ แบบประเมินทุกฉบับ แล๎วน าไป ด าเนินการ
วิเคราะห์ข๎อมูล โดยแบบประเมินที่เก็บคืนมาได๎มีความสมบูรณ์ทุกฉบับ   
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
            ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป   
            1. น าแบบประเมินที่มีความสมบูรณ์ทุกฉบับมาวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติตามข้ันตอน ดังนี้   
                ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบประเมิน โดยใช๎คําร๎อยละ(Percentage)   
                ตอนที่ 2 การวิเคราะห์แบบประเมิน การประเมินสมรรถนะผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน            
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยการหาคําเฉลี่ย และ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข๎อ ราย
ด๎านและรายภาพรวม แล๎วน าผลการวิเคราะห์ที่ได๎ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์คําเฉลี่ยเพ่ือหาระดับสมรรถนะผู๎บริหาร
สถานศึกษา   
                ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์โดยใช๎สถิติการทดสอบคําเอฟ (F-test)    
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล   
             ในการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าใช๎คําสถิติ ดังนี้   
             1.  สถิติพ้ืนฐาน    
                  1.1  ร๎อยละ (Percentage)   
                  1.2  คําเฉลี่ย ( X)   
                  1.3  คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
             2.  สถติิการทดสอบคําเอฟ (F-test)   
 
ผลการวิจัย 
          1.  ผู๎ตอบแบบประเมินสํวนใหญํเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาจ านวน 92 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.79 เป็นรอง
ผู๎บริหารสถานศึกษาจ านวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.21  มีอายุมากกวํา 40 ปี มากท่ีสุด  จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 90.6  และมีประสบการณ์การท างานมากกวํา 20  ปีมากที่สุดจ านวน 78 คนคิดเป็นร๎อยละ 73.59  
          2.  ผลการศึกษา การประเมินสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
              2.1  ผลการประเมินสมรรถนะหลักของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษา



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 

7 

 

มีสมรรถนะหลักด๎านการท างานเป็นทีม มีคําเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได๎แกํด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ ด๎านการบริการ 
ที่ด ีและด๎านการพัฒนาตนเอง ตามล าดับโดย มีรายละเอียดดังนี้ 
           2.1.1  ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ทุกข๎อมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก  ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีความมุํงมั่นในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎มี
คุณภาพถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์  รองลงมาคือ ความมุํงมั่นในการพัฒนา ผลงานอยํางตํอ เนื่องและข๎อที่มี
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ การริเริ่มสร๎างสรรค์โดยน านวัตกรรม/ทางเลือกใหมํๆ มาใช๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  
                    2.1.2  ด๎านการบริการที่ดี ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณา เป็นรายข๎อพบวํา
ทุกข๎อมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ การสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎รับบริการหรือ
ผู๎เกี่ยวข๎องและข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ มีการปรับปรุงระบบบริการให๎มีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง  
                    2.1.3  ด๎านการพัฒนาตนเองในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา 
ทุกข๎อมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ การศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยการเข๎าประชุมทาง
วิชาการอบรม สัมมนาหรือวิธีการอ่ืนๆ รองลงมา คือการรวบรวมและประมวลความรู๎ในการพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด๎านวิชาการในหมูํ เพ่ือนรํวมงาน  
                    2.1.4  ด๎านการท างานเป็นทีมในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ทุกข๎อมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก  ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ การให๎ความรํวมมือชํวยเหลือสนับสนุนเพ่ือน
รํวมงาน  รองลงมาคือการเสริมแรงให๎ก าลังใจสํงเสริมสนับสนุนเพ่ือนรํวมงานในการปฏิบัติงานการ แสดงบทบาท
ผู๎น าหรือผู๎ตามได๎อยํางเหมาะสมตามล าดับ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือการปรับตัวเข๎ากับสถานการณ์และกลุํม
คนที่หลากหลาย 
              2.2  ผลการประเมินสมรรถนะประจ าสายงานของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎บริหาร
สถานศึกษามีสมรรถนะประจ าสายงานด๎านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีคําเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได๎แกํ ด๎าน
การมีวิสัยทัศน์  ด๎านการสื่อสารและจูงใจ และด๎านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                    2.2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  ข๎อที่ มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต๎องการของงาน 
และ แก๎ไขปัญหางานในความรับผิดชอบรองลงมาคือ ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ  
และข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ ความคิดเชิงระบบในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน  
                    2.2.2 การสื่อสารและจูงใจ  ในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ             
พบ วําทุกข๎อ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก  ข๎อที่ มีคําเฉลี่ย มากที่สุดคือความสามารถในการพูดเขียนและสร๎างความ
เข๎าใจในโอกาสตําง ๆ รองลงมาคือความสามารถในการสื่อสารผํานเทคโนโลยี และข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ
ความสามารถในการจูงใจโน๎มน๎าวให๎ ผู๎อื่นเห็นด๎วยยอมรับคล๎อยตาม  เพื่อบรรลุจุดมุํงหมายของการสื่อสาร  
                    2.2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณา              
เป็นรายข๎อพบวําทุกข๎ออยูํในระดับมาก  ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือการสํงเสริมสนับสนุนให๎โอกาส เพ่ือนรํวมงาน
ได๎พัฒนา ตนเองในรูปแบบตําง ๆ รองลงมาคือการมีสํวนรํวมในการพัฒนาบุคลากรการปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง
และสร๎างเครือขํายการพัฒนาบุคลากร ตามล าดับและข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ การให๎ค าปรึกษา แนะน าและ
ชํวยแก๎ปัญหาให๎ แกํเพ่ือนรํวมงานและผู๎เกี่ยวข๎อง  
                    2.2.4 การมีวิสัยทัศน์ในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําทุกข๎อมี
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คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ การยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการเมื่อสถานการณ์
แวดล๎อมเปลี่ยนไปรองลงมาคือการใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร
ความทันสมัยและสร๎างสรรค์ของวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนางานและความ สอดคล๎องกับนโยบายขององค์กรที่
สังกัด  ตามล าดับและข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ  ความเป็นรูปธรรม ความเป็นไปได๎หรือโอกาสความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์  
           3. ผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
               3.1 ผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะหลักของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต3 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การท างานตํางกันมีสมรรถนะหลักไมํแตกตํางกัน  
               3.2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะประจ าสายงานของผู๎บริหารสถานศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การท างานตํางกันมีสมรรถนะ ประจ าสายงานไมํแตกตํางกัน  
 
สรุปและอภิปรายผล  
           1. ผลการประเมินสมรรถนะหลักของผู๎บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  โดยภาพรวมพบวํามีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากในรายด๎านทั้งด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ด๎านการบริการที่ดีด๎านการ
พัฒนาตนเองและด๎านการท างานเป็นทีมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากเชํนกันทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู๎บริหาร
สถานศึกษา เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะหลักโดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านการท า งานเป็นทีมที่มี
คําเฉลี่ยสูงที่สุดซึ่งหัวใจของการท างานเป็นทีมก็คือบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต๎องตระหนักวําตนเองเป็นสํวน
หนึ่งของทีมองค์กรจะประสบความส าเร็จได๎ก็ต๎องอาศัยทีมที่มีประสิทธิภาพดังนั้นผู๎บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคล
ที่ส าคัญอยํางยิ่งในการให๎ความรํวมมือชํวยเหลือสนับสนุนเพ่ือนรํวมงาน การเสริมแรงให๎ก าลังใจสํงเสริมสนับสนุน
เพ่ือนรํวมงานในการปฏิบัติงานการแสดงบทบาทผู๎น าหรือผู๎ตามได๎อยํางเหมาะสมและการปรับตัวเข๎ากับ
สถานการณ์และกลุํมคนที่หลากหลายตามล าดับ 
          2. ผลการประเมินสมรรถนะประจ าสายงานของผู๎บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวําผู๎บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะประจ าสายงานทั้งด๎านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ด๎านการสื่อสารและจูงใจด๎านการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และด๎านการมีวิสัยทัศน์ในภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับมากทั้งนี้อาจจะเป็น เพราะสมรรถนะประจ าสายงานเป็นคุณลักษณะพฤติกรรมที่ถูกก าหนดมาในสายงาน
บริหาร ดังนั้นผู๎บริหารสถานศึกษาก็ต๎องมีการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานเชํนกันซึ่งสอดคล๎องกับทวีศักดิ์ 
เปี่ยมทัพ(2553) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต๎องการพัฒนาสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 พบวํา ความต๎องการพัฒนา สมรรถนะประจ าสายงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 
         3. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนก ตามประสบการณ์พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาที่ประสบการณ์การท างาน ตํางกัน
มีสมรรถนะหลักทั้งด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ ด๎านการบริการที่ดี ด๎านการพัฒนาตนเอง และด๎านการท างานเป็นทีม ไมํ
แตกตํางกันซึ่งสอดคล๎องกับ ศิริจันทร์ พลอยกระโทก (2551)ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะทางการบริหารของ
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ผู๎บริหาร สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกํน เขต 5 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาที่
มีประสบการณ์แตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอสมรรถนะทางการบริหารของผู๎บริหาร สถานศึกษาไมํ แตกตํางกัน  
และสอดคล๎องกับ ทวีศักดิ์  เปี่ยมทัพ(2553) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต๎องการพัฒนาสมรรถนะของผู๎บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชรเขต  2 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างานตํางกัน โดยภาพรวมมีความต๎องการพัฒนาสมรรถนะไมํแตกตํางกัน  
         4. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะประจ าสายงานของผู๎บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานตํางกัน มี
สมรรถนะประจ าสายงาน ทั้งด๎านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด๎านการสื่อสารและจูงใจ ด๎านการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และด๎านการมีวิสัยทัศน์ไมํแตกตํางกัน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได๎ด๎วยความเมตตา ดูแลเอาใจใสํให๎ค าปรึกษาและข๎อเสนอแนะตรวจแก๎ไข           
สารนิพนธ์และติดตามความก๎าวหน๎าอยํางสม่ าเสมอจาดร.ชีวิน อํอนละออ อาจารย์ที่ปรึกษา และดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษารํวม ตลอดจนอาจารย์ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต๎องของเครื่องมือ ดร.ถาวร เซ๎งเอียด,            
ดร.เจิดจ๎า  น๎อยส าลี, และ นายเฉลิม  วงศ์ประเสริฐ  ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทํานเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่นี้ด๎วย  
ที่ได๎ให๎ค าแนะน าชี้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์และให๎ความชํวยเหลือเป็นอยํางดีมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณผู๎บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทํานที่เสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามและให๎ข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา พ่ีๆ และบุคคลในครอบครัวที่คอยชํวยเหลือและให๎ก าลังใจที่ดียิ่งจนท า
ให๎การศึกษาวิจัยนี้ส าเร็จได๎ด๎วยดี 

คุณคําและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ แดํบิดา มารดา และ
บูรพาจารย์ที่ให๎การศึกษาอบรมสั่งสอนให๎สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็นเครื่องชี้น าความส าเร็จในชีวิตของผู๎วิจัย 
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การศึกษาสภาพการปลูกยางพาราภายใต้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเลย   

Study on Para Rubber Planting in Integrated Farm under Philosophy  
of Sufficiency Economy in Loei Province 

 
ไทยโรจน์  พวงมณี1 ดร.พัชรี  ปญัญานาค2 สุธาสินี  ครุฑธกะ3 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการปลูกยางพาราของเกษตรกรใน

เขตจังหวัดเลย 2) ศึกษารูปแบบเกษตรผสมผสานในระบบการปลูกยางพาราเป็นพืชหลักของเกษตรกร 3) ศึกษา
ศักยภาพการพ่ึงพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู๎ปลูกยางพารา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย
คือเกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราในเขตอ าเภอภูเรือ และเขตต าบลกกดูํ จังหวัดเลย ใช๎แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
การสนทนากลุํม การประชุม และแบบสังเกตเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณ 
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาคําสถิติเชิงบรรยาย ประกอบด๎วย คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ยและ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนข๎อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข๎อมูลเชิงปริมาณในรูปตาราง
ประกอบค าอธิบาย สํวนข๎อมูลเชิงคุณภาพน าเสนอข๎อมูลเชิงบรรยายประกอบภาพถํ าย ผลการวิจัยพบวํา           
1) เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย มีการรับทราบข๎อมูลและได๎รับค าปรึกษาจากหนํวยงานราชการ สํวน
ใหญํมีแหลํงเงินกู๎จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  พ้ืนที่ในการปลูกมีทั้งพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ลาดชัน ที่ดินใน
การปลูกเป็นของตนเอง สายพันธุ์ยางที่น ามาปลูกคือ PRIM60 ใช๎แหลํงน้ าธรรมชาติและห๎วยที่อยูํในพ้ืนที่เพ่ือการ
ปลูกยางพารา และมีการปลูกพืชอ่ืนๆรํวมในสวนยางเพ่ือเพ่ิมรายได๎ 2) รูปแบบของเกษตรผสมผสานในสวน
ยางพารา มี 2 รูปแบบคือ (1) พ้ืนที่ราบมีรูปแบบผสมผสานยางพารา -พืชไรํ-พืชสวนครัว-ไม๎ดอกไม๎ประดับ, 
ยางพารา-พืชไรํ-พืชสวนครัว-เลี้ยงสัตว์ (2) พ้ืนที่ลาดชันมีรูปแบบเกษตรผสมผสานด๎วยยางพารา -พืชไรํ-พืชสวน
ครัว, ยางพารา-พืชสวนครัว 3) เกษตรกรผู๎ปลูกยางพารามีศักยภาพในการพึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ใน 2 เขตพ้ืนที่มีความแตกตํางกัน โดยเกษตรกรในเขตต าบลกกดูํมีศักยภาพในการพึงตนเองอยูํในระดับมาก สํวน
เกษตรกรในเขตอ าเภอภูเรือ มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองอยูํในระดับปานกลาง 
ค าส าคัญ : การปลูกยางพารา/เกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจพอเพียง/จังหวัดเลย 
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ABSTRACT 
  This research was the Mixed research. The purposes were : 1) to study  the 
farmers’rubber planting in Loei province. 2) to study rubber planting in integrated farming of the 
farmers and 3) to study the self-sufficiency of rubber farmers under Philosophy of Sufficiency 
Economy. The target group was the farmers who plant rubber in Phu Rua district and Kok-Doo 
sub-district. The quantitative research instrument were questionnaire, interview form, discuss 
group, group meeting, and observation form. The collected data were analyzed using a 
computer program to find mean scores, percentage and standard deviation. The qualitative data 
were analyzed by description with pictures and tables.  The findings were as follows:                
1) The rubber farmers in Loei province were informed and advised by government agencies. 
They were most lent money from Bank for agriculture and agricultural co-operatives. The 
planting areas were both flatlands and slopes and they are landowner. The species of rubber 
for panting is PRIM60 and the sources of water for using in rubber planting areas are from 
nearby natural water sources and creeks. And they grow other crops on the area to increase 
their revenue. 2) The types of integrated farming in rubber has two types : (1) They grow rubber-
crops- vegetable gardening- flowers, and rubber - crops - vegetable gardening – animals feeding 
on the flatlands (2). They grow rubber - crops - vegetable gardening, and rubber - vegetable 
gardening on the slopes. 3) The rubber farmers had the different level of potential for self-
sufficiency under Philosophy of Sufficiency Economy. The rubber farmers in Kok- Doo sub-
district had the high level of the potential for self-sufficiency. The farmers in Phu Rua had the 
medium level of the potential for self- sufficiency. 
Key Word: Para Rubber Planting/ Integrated Farm/ Sufficiency Economy / Loei Province   
 
บทน า 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหลํงผลิตยางพาราที่ส าคัญอีกแหลํงใหมํของประเทศ มีพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับปลูกยางประมาณ 16 ล๎านไรํ ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางประมาณ 230,072 ไรํ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประมาณ 360,241 ไรํ  และแนวโน๎มในอนาคตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นแหลํง
อุตสาหกรรมยางที่ส าคัญ  เนื่องจากในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 8 -9 รัฐบาลได๎มีนโยบาย
สํงเสริมการปลูกยางเป็นพ้ืนที่ประมาณ 1 ล๎านไรํ  ขณะที่การสํงเสริมในภาคใต๎ลดลงประมาณปีละ 5,000 ไรํ โดย
มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตร  ส านักกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (สกย.) รํวมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด าเนินโครงการปลูกยางเพ่ือยกระดับ
รายได๎ และความม่ันคงแกํเกษตรกรผู๎ปลูกยางในแหลํงใหมํตั้งแตํปี 2547-2549 เป็นพ้ืนที่ 1,000,000 ไรํ โดยปลูก
ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 ไรํ ส าหรับแหลํงปลูกยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกครอบคลุม 20 
จังหวัด     
 การปลูกยางในจังหวัดเลยได๎เริ่มน าเข๎ามาปลูกตั้งแตํปี 2527-2532 และมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงปี 2540 มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 39,375 ไรํ  และเป็นพ้ืนที่ที่สามารถกรีดได๎ 32,576 ไรํ 
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(สถาบันวิจัยยาง, 2547)  สํวนปัจจุบันมีพ้ืนที่การปลูกยางถึง 98,389 ไรํ มีเกษตรกรผู๎ปลูกยางประมาณ 6,733 
ราย  (สัตตพงษ์ บุตรโยจันโท, 2548)  และในอนาคตพ้ืนที่การปลูกยางจะเพ่ิมขึ้นอีก  เนื่องจากพ้ืนฐาน
สภาพแวดล๎อมของจังหวัดเลยมีความเหมาะสมกับการท าการเกษตร  สมเจตน์ ประทุมมินทร์ และคณะ (2547)   
ได๎ประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกยางของจังหวัดเลย พบวํา มีพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกยางประมาณ 
6,343,801 ไรํ นอกจากนั้นแล๎วจากการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเลยได๎มุํงเน๎นด๎านการเกษตรเป็นหลัก 
และก าหนดให๎ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนชนิดใหมํที่ต๎องการผลักดันให๎มีศักยภาพการแขํงขันทางการตลาด  
จึงสํงผลให๎เกษตรกรจังหวัดเลยปรับเปลี่ยนมาปลูกยางพาราเป็นพืชทดแทนพืชดิน เชํน มะขาม มันส าปะหลัง อ๎อย 
นาข๎าว ฯลฯ ส าหรับรูปแบบการปลูกยางของเกษตรกรมีการปลูกหลากหลายลักษณะ ทั้งการปลูกแบบเชิงเดี่ยว 
การปลูกแซมกับพืชหลักเดิม หรือการปลูกเชิงเกษตรผสมผสานกับกิจกรรมเกษตรอ่ืน โดยลักษณะทางกายภาพที่
ปลูกจะปลูกทั้งที่ราบและที่ลาดชัน อยํางไรก็ตามแม๎ยางพาราจะเป็นพืชที่คํ อนข๎างมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ            
แตํหากมีการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยวจะประสบปัญหาเรื่องรายได๎  เนื่องจากชํวงกํอนการให๎ผลผลิตมีระยะเวลานาน
เฉลี่ยตั้งแตํ 6-8 ปี (สถาบันวิจัยยาง, 2543)  โดยที่สวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเปิดกรีดได๎เมื่ออายุ
ประมาณ 7 ½ ปี ซึ่งในระยะนี้ท าให๎เกษตรกรไมํมีรายได๎จากการปลูกยางแตํมีคําใช๎จํายด๎านการผลิตยาง  ดังที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเลย (2547) รายงานวํา ต๎นทุนการผลิตยางตลอด 7 ปี (กํอนกรีด) มีคําประมาณ 
11,125 บาท/ไรํ  และสํวนใหญํเกษตรกรปลูกยางเฉลี่ย 18.70 ไรํ/ครอบครัว กํอนกรี ดยางจึงมีต๎นทุนการผลิต
ประมาณ 208,037.5 บาท  เกษตรกรจึงจ าเป็นต๎องพ่ึงพาแหลํงทุนภายนอกมาบริหารจัดการ  ท าให๎เกิดหนี้สินจาก
การปลูกยางเฉลี่ยประมาณ 32,000 บาท/ครัวเรือน (ฉลอง โชติกะคาม, 2542)   
 จากปัญหาดังกลําวหากต๎องการให๎เกิดความมั่นคงทางรายได๎ และลดความเสี่ยงในการปลูกยางพารา 
จึงควรที่จะมีการสํงเสริมการใช๎ปัจจัยการผลิตอยํางเต็มศักยภาพ เชํน  ปลูกยางพาราและพืชอ่ืนแบบผสมผสาน  
เพ่ือลดความเสี่ยง รวมทั้งสร๎างระบบเกษตรที่สามารถสร๎างความยั่งยืนให๎กับระบบนิเวศเกษตร  ส าหรับความยั่งยืน
ของระบบผสมผสานนั้นขึ้นอยูํกับความยืดหยุํนในการปรับตัวให๎เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม 
โดยกิจกรรมเกษตรต๎องมีความยึดหยุํนสูงและมีความหลากหลายในระบบนิเวศเกษตร ซึ่งสถาบันวิจัยยาง (2547) 
ได๎มีการน าเอาเกษตรระบบผสมผสานมาใช๎ในการผลิตยางพารากับแปลงยางพาราของชาวบ๎านพร๎อมกับ            
การสํงเสริมระบบเกษตรผสมผสานโดยปลูกยางพารารํวมกับพืชชนิดอ่ืนและการเลี้ยงสัตว์  โดยใช๎หลักความยั่งยืน
ของระบบเกษตร เชํน 1) ใช๎ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในท๎องถิ่น 2) ระบบเกษตร
ผสมผสานต๎องมีองค์ประกอบที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 3) ใช๎ที่ดินที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎เกิดประโยชน์อยํางเต็มที่             
4) มีการฟ้ืนฟูทรัพยากรการผลิตให๎อุดมสมบูรณ์ และ 5) เกษตรกรต๎องการมีรายได๎เลี้ยงชีพตั้งแตํเริ่มปลูกและ
ตํอเนื่องยาวนานที่ตั้งอยูํบนเงื่อนไขของการท าการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง  
 ส าหรับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นการใช๎สิ่งที่มีอยูํอยํางเหมาะสม เป็นหลักการที่
ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมํประมาท โดยค านึงถึง 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล  
และ 3) การมีภูมิคุ๎มกันที่ดี โดยที่ความพอเพียงดังกลําวต๎องตั้งอยูํบนเงื่อนไข 2 ประการ คือ 1) ความรู๎               
และ 2) คุณธรรม ซึ่งการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎สามารถท าให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน สามารถปรับตัวและแก๎ไขวิกฤติที่อาจจะเกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ  สังคม 
สิ่งแวดล๎อม ความรู๎และเทคโนโลยี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2543)  
ดังนั้นหากต๎องการพัฒนาชาวบ๎านที่ท าการเกษตรกรรมสูํความยั่งยืน ก็ต๎องเข๎าใจถึงปฏิสัมพันธ์ตํางๆ ทั้งระบบ   
โดยต๎องมีการวางหลักการวิเคราะห์ทั้งองค์รวม  อยํางไรก็ดีการปลูกยางพาราในจังหวัดเลยนั้นจะเห็นวําล๎วนสํงผล
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กระทบตํอคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล๎อม  และสํวนใหญํเกษตรกรจะเน๎นการปลูกในระบบ           
เชิงพาณิชย์มากกวําเน๎นหลักการพ่ึงพาตนเอง  ซึ่งสํงผลให๎ประสบปัญหาการขาดรายได๎จากผลผลิต และการกํอเกิด
หนี้สินจากการกู๎ยืมเงินมาใช๎จํายในระยะที่ยังไมํสามารถกรีดยางได๎  และเกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราไมํได๎ใช๎ปัจจัย
การผลิตอยํางเต็มประสิทธิภาพ มีการใช๎แรงงานในครัวเรือนคํอนข๎างน๎อย และใช๎ประโยชน์จากสวนยางไมํเต็มที่ 
เชํน การปลูกพืชแซม  การเลี้ยงสัตว์ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการปลูกยางพาราภายใต๎การเกษตร           
แบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเลย   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพการปลูกยางพาราของเกษตรกรในเขตจังหวัดเลย 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบเกษตรผสมผสานในระบบการปลูกยางพาราเป็นพืชหลักของเกษตรกรจังหวัดเลย  
  3. เพ่ือศึกษาศักยภาพการพ่ึงพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรผู๎ปลูกยางในจังหวัด
เลย    
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยส ารวจวรรณกรรมที่เก่ียวข๎องเพ่ือการด าเนินกิจกรรมการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ทฤษฎีใหมํหรือระบบการเกษตรที่มีแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง โดยการผสมผสาน
กิจกรรมพืช สัตว์ และประมง ให๎มีความหลากหลายนานาพันธุ์ เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยการท าการเกษตรใน
ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให๎เกิด “ความพออยูํพอกิน” ดังพระราชด ารัสที่ทรงกลําวไว๎วํา“หลักวําแบํงที่ดินเป็น
สํวน สํวนที่หนึ่งเป็นที่ส าหรับปลูกข๎าว อีกสํวนหนึ่งที่ส าหรับปลูกพืชไรํสวน และก็มีที่ส าหรับขุดสระน้ าด าเนินการ
ไปแล๎วท าอยํางธรรมดาอยํางชาวบ๎าน ในที่สุดก็ได๎ข๎าวได๎ผักขาย...” พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตํอปวงชนชาวไทย ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือประโยชน์แกํประชาชน 
ด๎วยทรงมีพระราชหฤทัยมุํงมั่นในการชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาความแปรปรวนของดิน ฟูา อากาศ ฝนตกไมํ
สม่ าเสมอ ฝนทิ้งชํวง น้ าไหลบําเมื่อฝนตกหนักอันเกิดจากสภาพปุาถูกท าลาย และเกิดภาวะแห๎งแล๎งทั่วไป 
พระองค์ทรงมีพระราชด าริที่จะแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง และยกระดับการพัฒนาความเป็นอยูํของราษฎรในภาค
เกษตรกรรมให๎เกิดความ“พออยูํพอกิน” พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัย ค๎นคว๎า ส ารวจ รวบรวมข๎อมูล และ
ทดสอบเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ า ที่ดิน พันธุ์พืชส าหรับการอุปโภคและบริโภค เพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํ
ได๎ในพ้ืนที่ของตนเองโดยตั้งเป็นทฤษฎีใหมํข้ึนมา (วัลลภ พรหมทอง, 2538) 
 2. แนวคิดเกษตรผสมผสาน เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ตํางๆชนิดอยูํใน
พ้ืนที่เดียวกัน ภายใต๎การเกื้อกูลประโยชน์ตํอกันและกันอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยูํรํวมกัน
ระหวํางพืช สัตว์ และสิ่งแวดล๎อม การอยูํรวมกันอาจอยูํในรูปความสัมพันธ์ระหวํางพืชกับพืช พืชกับสัตว์ หรือสัตว์
กับสัตว์ก็ได๎ ระบบการเกษตรแบบผสมผสานจะประสบความส าเร็จได๎ จะต๎องมีการวางรูปแบบและด าเนินการโดย
ให๎ความส าคัญตํอกิจกรรมแตํละชนิดอยํางเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช๎
แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีประสิทธิภาพตลอดจนรู๎จักน าวัสดุเหลือใช๎จาก
การผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช๎ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดภายในไรํนาแบบครบวงจร           
(ปริชัย  พุฒิเกิดพันธุ์, 2545 : พรนุช ภาสุรวงศ์, 2543) 
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 3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนว
ทางการด าเนินชีวิต แกํพสกนิกรชาวไทยตั้งแตํกํอนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังได๎ทรงเน๎นย้ าแนว
ทางแก๎ไขเพ่ือให๎รอดพ๎นและสามารถที่จะด าเนินชีวิตอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ  ปรัชญาการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงนี้ถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให๎
ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัตน์  เศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีความพอดีในรายละเอียด 5 ประการ ที่ประกอบด๎วย 1) จิตใจพอดี 2) สังคมพอดี    
3) เศรษฐกิจพอดี  4) เทคโนโลยีพอดี  5) ทรัพยากรธรรมชาติที่พอดี (ทวีรัก  เจริญสุข, 2550: ถวัลย์ มาศจรัส, 
2550)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม เก็บข๎อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดใน
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรที่ใช๎วิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราในจังหวัดเลย  จ านวนทั้งสิ้น 2,857 ราย คัดเลือก
กลุํมประชากรตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํมอยําง ได๎กลุํมตัวอยํางประชากร จ านวน 351 คน   

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด๎วย 
 2.1 แบบสัมภาษณ์   
     2.2  การสังเกต   
 2.3  การสนทนากลุํม  
 2.4  แบบบันทึกกิจกรรมวิจัย  
 2.5  แบบบันทึกภาคสนาม  

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้ 
 3.1  ข๎อมูลเชิงปริมาณ ใช๎แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎ปลูกยางพารา วิเคราะห์ข๎อมูล 
โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือหาคําสถิติเชิงบรรยายประกอบด๎วย คําความถี่ 
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2 การเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ  ใช๎แนวการสัมภาษณ์  การศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุํม       
การสังเกต  และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการวิเคราะห์เนื้อหา  

4. การน าเสนอข้อมูล ข๎อมูลเชิงปริมาณ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย สํวนข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
น าเสนอข๎อมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการด าเนินกิจกรรมการวิจัยผู๎วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ผู๎วิจัย
ก าหนดขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. สภาพของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเลย 
 เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราที่ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํเป็นเพศชายรองลงมาคือเพศหญิง  สํวนใหญํมีรายได๎รวม
ตลอดปีระหวําง 2,000 - 40,000 บาท ระหวํางการปลูกยางพารา เกษตรกรมีรายได๎มาจากการขายผลิตผลทาง
การเกษตรอ่ืนๆ และ มีรายได๎มาจากการรับจ๎างทั้งในและนอกพ้ืนที่ การขายล็อตเตอร์รี่   แหลํงหนี้สินของ
เกษตรกรมาจากกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  และสหกรณ์การเกษตร    
มีหนี้สินระหวําง 40,001 – 60,000 บาท สมาชิกภายในหมูํบ๎านมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติกันมากที่สุด 
รองลงมาคือ การเป็นคนรู๎จักมักคุ๎นกันภายในชุมชน สมาชิกภายในหมูํบ๎านมีการชํวยเหลือกันเฉพาะบางเรื่อง   
สํวนเรื่องของปลูกยางพาราสํวนใหญํรับรู๎ข๎อมูลขําวสารมาจากการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ และจากเพ่ือน
บ๎านที่เป็นเกษตรกรผู๎ปลูกยางพารามากํอน  สํวนหนํวยงานที่มาให๎ค าแนะน าการปลูกยางพารา คือหนํวยงาน
ภาครัฐ โดยเข๎ามาในลักษณะแนะน าความรู๎เกี่ยวกับการปลูกยางพารา  การกรีดยางพารา  ส าหรับบุคคลที่เข๎ามา
ให๎ความรู๎แกํเกษตรกรอยํางตํอเนื่องคือบุคลากรจากหนํวยงานภาครัฐมากที่สุด และกลุํมหรือสมาคมผู๎ปลูกและค๎า
ยางพารา  เกษตรกรสํวนใหญํปลูกยางพาราบนพ้ืนที่ราบ  รองลงมาคือ ปลูกบนพ้ืนที่ลาดชัน โดยที่ดินที่ใช๎ในการ
ปลูกยางพาราสํวนใหญํเป็นของเกษตรกรเอง 
  แหลํงที่เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกยางพาราคือภายใน
จังหวัดเลย โดยแหลํงทุนที่เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราเลือกกู๎ยืมน ามาใช๎ลงทุนมากที่สุดคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ รองลงมาคือ กองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง ส าหรับแหลํงที่มาของพันธุ์ยางที่เกษตรกรน ามาใช๎ปลูก
นั้น สํวนใหญํซื้อพันธุ์ยางพารามาปลูกเอง โดยซื้อมาจากร๎านจ าหนํายกล๎าพันธุ์ รองลงมาคือ หนํวยงานภาครัฐ
สนับสนุนสายพันธุ์ยางที่เกษตรกรสํวนใหญํเลือกน ามาใช๎ปลูกคือเลือกสายพันธุ์ยาง PRIM 600 ส าหรับแหลํงน้ าที่
เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราสํวนใหญํใช๎น้ าฝนตามธรรมชาติในการท าสวนยางพารา  รองลงมาคือการใช๎น้ าจากห๎วย  
โดยมีการปลูกพืชและการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ รํวมกับการปลูกสวนยางพาราเกษตรกร เชํน ปลูกเดือย ข๎าวโพด 
ส าหรับปุ๋ยที่เกษตรกรใช๎ในการบ ารุงยางพารานั้น สํวนใหญํเลือกใช๎ปุ๋ยเคมี รองลงมาคือใช๎ปุ๋ยชีวภาพ เชํนเดียวกับมี
การใช๎สารเคมีเพ่ือการก าจัดวัชพืช ปูองกันโรค ยาฆําแมลงในสวนยางพารา วัชพืช ฆําหญ๎า ปูองกันโรคและแมลง
ด๎วย ส าหรับการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการปลูกยางพารานั้นเกษตรกรสํวนใหญํมีการเตรียมดินในลักษณะการขุดเฉพาะ
หลุมรองลงมาคือการไถพ้ืนที่ยกไรํ หลังจากนั้นจึงมีการตากดินกํอนการปลูก     

2. รูปแบบของเกษตรผสมผสานในระบบการปลูกยางพาราเป็นพืชหลักของเกษตรกรจังหวัดเลย                
มีลักษณะดังนี ้
  2.1 พื้นที่ราบ มีรูปแบบการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 2 สภาพดังนี้ 
   1) สภาพสวนยางพาราระยะก่อนกรีด (อายุ 1-6 ปี) มีรูปแบบดังนี้ 
 (1) การจัดสรรพื้นที่ เกษตรกรสํวนใหญํจะไมํมีการจัดสรรพ้ืนที่อยํางเป็นสัดสํวนที่ชัดเจน  
แตํจะมีการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่วํางในสวนยางพาราเพ่ือด าเนินกิจกรรมเกษตร 2 ลักษณะ คือ (1.1) การจัดสรร
พ้ืนที่ไว๎ส าหรับเป็นแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร ส าหรับการปลูกยางพาราและพืชชนิดอ่ืนที่เป็นพืชผสมผสานในระบบ
สวนยาง และยังใช๎ประโยชน์เชิงผสมผสานด๎านการประมงโดยมีการเลี้ยงปลาและกบ (1.2) การจัดสรรพ้ืนที่วําง
ระหวํางแถวยาง  เพ่ือการปลูกพืชแบบผสมผสาน  ซึ่งเป็นระบบเกษตรผสมผสานแบบพืช – พืช  เชํน ข๎าวไรํ  
ข๎าวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วแดง  ถั่วด า  สับปะรด  กล๎วย  ตลอดจนมีการปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือเก็บเก่ียวไปเลี้ยงสัตว์ 
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 (2) กิจกรรมเกษตร  เกษตรกรจะพิจารณาเลือกกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ดังนี้ (2.1)  
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับผลผลิตจากยางพารา เชํน การลงทุนด๎านปัจจัยการผลิต ดิน  ปุ๋ย  น้ า ฯลฯ (2.2) กิจกรรม
รอง พิจารณาจากรายได๎ที่จะสามารถน าไปเลี้ยงต๎นยางพาราและการด ารงชีวิตประจ าวัน เน๎นการสร๎างรายได๎เร็ว 
เคยท ามาแล๎ว สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่ไมํต๎องใช๎งบประมาณมาก เชํน การปลูกพืชไรํอายุสั้น  การปลูกกล๎วยเพ่ือ
เป็นรํมเงาและรักษาความความชุํมชื้นในดินให๎แกํต๎นยางเล็ก (2.3) กิจกรรมเสริม มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลด
รายจํายในครอบครัวมากกวําต๎องการรายได๎ เชํน การปลูกพืชอาหาร  การปลูกไม๎ใช๎สอย  การเลี้ยงสัตว์เล็ก และ
การเลี้ยงปลา 
 2) สภาพสวนยางพาราระยะกรีด (อายุ 7 ปีขึ้นไป) มีรูปแบบดังนี้ 
 (1)  การจัดสรรพื้นที่  เป็นสัดสํวนที่ชัดเจน โดยปริมาณสัดสํวนนั้นจะแตกตํางกันไปตาม
สภาพความเหมาะสม แตํจะเน๎นการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช๎ประโยชน์ ดังนี้ (1.1) การจัดสรรพ้ืนที่ไว๎ส าหรับเป็นแหลํง
น้ า เพ่ือท ากิจกรรมการเกษตรตําง ๆ (1.2) การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับปลูกไม๎ยืนต๎น  เชํน ไม๎ผล  ไม๎ใช๎สอย  ไม๎ที่เป็น
อาหาร  ไม๎สมุนไพร  และไม๎ประดับ (1.3)  การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับปลูกข๎าว  สํวนใหญํต๎องการปลูกไว๎เพ่ือการ
บริโภคหากเหลือจึงมีการจัดจ าหนําย (1.4) การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอายุสั้น  พืชหมุนเวียนตามฤดูกาลเพ่ือ
สร๎างรายได๎เสริม เชํน ข๎าวโพด  เดือย  ถั่วเหลือง  พืชผัก 
    (2)  กิจกรรมเกษตร มีรายละเอียด ดังนี้ (2.1) กิจกรรมหลัก  มุํงเน๎นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
ยางพาราทั้งด๎านทุน  แรงงาน และการจัดการ (2.2) กิจกรรมรอง  พิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  
การจัดสรรพ้ืนที่ และผลประโยชน์ที่จะได๎รับจากกิจกรรม  เชํน ถ๎าเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกพืชไรํมากํอนกิจกรรมรองก็มัก
ปลูกพืชไรํ  ถ๎าเป็นพ้ืนที่ปลูกไม๎ผล (มะขาม) มากํอนก็เลือกกิจกรรมรองจากการปลูกไม๎ผล (2.3) กิจกรรมเ สริม 
เพ่ือลดรายจํายในครอบครัวมากกวําต๎องการรายได๎ เชํน การเลี้ยงสัตว์เล็กบนบํอเลี้ยงปลา  การเลี้ยงผึ้งใต๎ต๎นยาง  
หรือการเลือกกิจกรรมที่สํงเสริมประโยชน์ให๎กับกิจกรรมหลัก เชํน การท าปุ๋ยหมัก  และการเพาะช ากล๎ายางเพ่ือใช๎
เป็นต๎นตอ 
  2.2 พื้นที่ลาดชัน เกษตรกรมีรปูแบบการท าการเกษตรแบบผสมผสาน มีลักษณะ ดังนี้ 
   1) สภาพสวนยางพาราระยะก่อนกรีด (อายุ 1-6 ปี) มีรูปแบบดังนี้ 
 (1) การจัดสรรพื้นที่  เกษตรกรจะไมํมีการจัดสรรพ้ืนที่อยํางเป็นสัดสํวน  อาจจัดสรรพ้ืนที่
วํางระหวํางแถวยางเพ่ือปลูกพืชแบบผสมผสาน  โดยเน๎นการปลูกพืชที่ใช๎น้ าน๎อยหรือพืชที่ต๎องอาศัยน้ าฝน เชํน 
พืชไรํ ได๎แกํ ข๎าวไรํ  ข๎าวโพด  และถ่ัวนิ้วนางแดง 
 (2) กิจกรรมเกษตร มีดังนี ้
 (2.1) กิจกรรมหลัก เน๎นการปลูกยางพารา (2.2) กิจกรรมรอง มีไมํหลากหลาย เพราะ
ข๎อจ ากัดด๎านสภาพพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงก็จะไมํมีกิจกรรมรอง สํวนพ้ืนที่เชิงเขาหรือเนินเขาเกษตรกรจะเลือก
กิจกรรมเกษตรที่สร๎างรายได๎ท่ีรวดเร็ว และกิจกรรมเกษตรที่ไมํต๎องจัดการดูแลมากนัก เชํน ข๎าวโพด ถั่ว  สับปะรด  
กล๎วย (2.3) กิจกรรมเสริม  ที่ชํวยลดรายจํายในครอบครัวมากกวําต๎องการรายได๎ เชํน การปลูกพืชอาหารตามพ้ืนที่
วําง หรือตามหัวไรํปลายนา  
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 2)  สภาพสวนยางพาราระยะกรีด (อายุ 7 ปีขึ้นไป) มีรูปแบบ ดังนี้ 
 (1)  การจัดสรรพื้นที่  มีข๎อจ ากัดด๎านสภาพพ้ืนที่เน๎นการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช๎ประโยชน์ใน
ลักษณะเกษตรผสมผสาน ดังนี้ (1.1)  การจัดสรรพ้ืนที่ไว๎เป็นแหลํงน้ า  เพ่ือท าการเกษตรตําง ๆ  แตํหากสภาพ
พ้ืนที่ไมํเหมาะสม  มีความลาดชันสูงก็ไมํมีการแบํงพ้ืนที่เป็นแหลํงน้ า (1.2) การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับปลูกไม๎ยืนต๎น  
เนื่องจากบนพ้ืนที่ลาดชันมีอากาศคํอนข๎างเย็นจึงเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม๎ผลหลากหลายชนิด  
เกษตรกรจึงมีการแบํงพ้ืนที่เพ่ือการปลูกไม๎ผลยืนต๎น เชํน ส๎ม  ลิ้นจี่  ล าไย  เงาะ รวมทั้งไม๎ใช๎สอย  ไม๎ที่เป็นอาหาร
และไม๎สมุนไพร  (1.3) การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับปลูกข๎าวในลักษณะนาขั้นบันไดและการปลูกข๎าวไรํเพ่ือการบริโภค 
(1.4) การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอายุสั้น พืชหมุนเวียนตามฤดูกาลเพ่ือสร๎างรายได๎เสริม เชํน ข๎าวโพด เดือย  
ถั่วเหลือง  (1.5) การจัดสรรพื้นที่ส าหรับเป็นปุาไม๎ เพ่ือการอนุรักษ์ปุาและใช๎ประโยชน์ทางอ๎อมด๎วยการสร๎างความ
ชุํมชื้นให๎แกํดิน และใช๎เป็นแนวปูองกันไฟปุาที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูแล๎ง 
 (2)  กิจกรรมเกษตร มีดังนี ้
 (2.1) กิจกรรมหลัก  พิจารณาจากรายได๎ที่ได๎รับจากผลผลิตน้ ายาง  มุํงเน๎นกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับยางพาราทั้งด๎านทุน  แรงงาน และการจัดการ (2.2) กิจกรรมรอง ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  
เชํน การปลูกไม๎ผล  

3.  ศักยภาพด้านการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราในจังหวัดเลยมีศักยภาพในการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก  โดยมีระดับของศักยภาพตามล าดับดังนี้ (1) ด๎านความมีเหตุผล  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูํในระดับมาก ดังนี้ ท างานด๎วยใจรัก  รู๎บทบาทหน๎าที่ของตนเองมีความขยันหมั่ นเพียร  มีความอดทน
อดกลั้น และไมํลอกเลียนแบบคนอ่ืน  (2) ด๎านความมีภูมิคุ๎มกัน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยูํในระดับมาก 
ดังนี้ ท างานด๎วยความสุจริตใจและจริงใจกับคนอ่ืน   มีการอดออมเพ่ือสร๎างความมั่นคงในอนาคต  มีการชํวยเหลือ
ครอบครัวและญาติพ่ีน๎อง และมีการผลิตสินค๎าและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพ่ือการจ าหนําย (3) ด๎านความ
พอประมาณ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยูํในระดับปานกลางดังนี้  มีความภูมิใจในบรรพบุรุษและรากเหง๎า
ของตนเอง  เข๎าใจคุณคําของกินของใช๎ในท๎องถิ่นและชุมชน  กินอยูํแบบวิถีไทย  และมีสิ่งที่เกษตรกรไมํปฏิบัติคือ
การชอบความหรูหรา   
 
ผลการวิจัย 

จากผลการด าเนินกิจกรรมการวิจัยผู๎วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
 1.  ศักยภาพของการเกษตรกรในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งในเขตพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ลาดชันมี
ความสามารถในการบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการปลูกพืชผสมผสานในแปลงยางพาราระดับมากทั้ง
ด๎านความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ๎มกัน โดยเกษตรกรเห็นวําเรื่องของการท าอาชีพเกษตรกร
ปลูกยางพาราเอาแนํเอานอนกับรายได๎ไมํได๎ ราคาอาจสูงหรือเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น
เกษตรกรจึงควรน๎อมน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งในพ้ืนที่ของการท าเกษตรกรรมจะมีความหลากหลาย บางพ้ืนที่เป็นที่สูงปลูกอะไรไมํได๎
ก็เว๎นวํางไว๎ สํวนพ้ืนที่ราบก็จะหาพืชสวน พืชไรํหรือพืชล๎มลุกมาปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับครอบครัว ส าหรับการ
แบํงพ้ืนที่นั้นจากการศึกษาพบวําไมํได๎เป็นไปตามหลักการของแนวคิด เนื่องจากบางพ้ืนที่ขาดแหลํงน้ า ก็มีเพียง
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การปลูกพืชอ่ืนๆที่มีความทน เชํนกล๎วย  มันส าปะหลัง  หรือในบางพ้ืนที่ที่เกษตรกรสามารถขุดแหลํงน้ าได๎เองก็จะ
มีการท าเกษตรผสมผสานที่ครบรูปแบบทั้งการปลูกข๎าว การเลี้ยงปลา การปลูกพืชล๎มลุกหรือพืชไรํอยํางถั่วแดง  
พริก  เผือก ซึ่งสามารถที่จะทดน้ ามาใช๎ได๎อยํางสะดวกสบาย ซึ่งก็สามารถสร๎างได๎รายได๎ให๎กับเกษตรกรได๎มีเงิน
เหลือเก็บบ๎างและทดแทนสํวนที่ได๎ลงทุนไปกับการปลูกยางพารา ส าหรับรูปแบบเกษตรผสมผสานที่เกษตรกรสวน
ยางพาราด าเนินการมี 2 รูปแบบหลักดังนี้ 1) พ้ืนที่ราบมีรูปแบบผสมผสานยางพารา-พืชไรํ-พืชสวนครัว-ไม๎ดอกไม๎
ประดับ, ยางพารา-พืชไรํ-พืชสวนครัว-เลี้ยงสัตว์ (2)  พ้ืนที่ลาดชันมีรูปแบบเกษตรผสมผสานด๎วยยางพารา-พืชไรํ-
พืชสวนครัว, ยางพารา-พืชสวนครัว  ซึ่งการแบํงพ้ืนที่ในการท าเกษตรผสมผสานนี้ก็สามารถสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให๎กับเกษตรกรไดด๎๎วยเชํนกัน ดังงานวิจัยของ อาภาภรณ์  แสวงพรรค (2537) ที่พบวํา เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีการบริโภคอาหาร พืชผักที่ปลูกเองจึงปลอดภัยจากสารเคมี ส าหรับรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนี้เกษตรกรผู๎ปลูก
พืชผสมผสานได๎ด าเนินการจัดท าขึ้นมา สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ครรชิต นามโลมา (2542) ที่พบวํา 
การเกษตรผสมผสานมีกิจกรรมหลายรูปแบบ  เชํน การปลูกพืชรํวมกับพืช  การปลูกพืชรํวมกับการเลี้ยงสัตว์  การ
ปลูกพืชรํวมกับการเลี้ยงกบเลี้ยงปลา ซึ่งเป็นแนวคิดและหลักการของการพ่ึงพาและการเกื้อกูลของธรรมชาติ และ
ผลการวิจัยของ พรนุช ภาสุรวศ์ (2543) ยังค๎นพบวํา การท าการเกษตรแบบผสมผสานที่มีความเหมาะสมกับ
เกษตรกรราชบุรีนั้นมี 3 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการปลูกพืชรํวม โดยปลูกข๎าวไรํ ไม๎ผล ผัก  2) รูปแบบการปลูก
รํวมกับการปลูกข๎าวและข๎าวไรํ 3) รูปแบบการปลูกพืชรํวมโดยมีการปลูกข๎าวหรือปลูกพืชไรํในพ้ืนที่ 1 สํวน  
อยํางไรก็ตาม เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราสํวนใหญํนั้นไมํได๎มีการวางแผนในการท าการเกษตรผสมผสาน แตํเห็นพ้ืนที่
วํางก็เลยปลูก เมื่อรับรู๎ทฤษฎีเกษตรผสมผสานก็ลองน ามาปรับใช๎ดูก็สามารถสร๎างรายได๎และท าคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สอดคล๎องกับ อมรรัตน์  ศรีกรด (2549) ที่พบวํา การท าเกษตรแบบผสมผสานจะท าให๎เกษตรกรมีรายได๎ที่สูงขึ้น
กวําเดิม ซึ่งพืชพันธุ์ที่น ามาปลูกก็จะมีความหลากหลายกันไป เชํนไม๎ยืนต๎น ไม๎พํุม  ไม๎ผลและไม๎ดอก 
  2. รูปแบบการปลูกพืชผสมผสานในแปลงยางพาราในจังหวัดเลยที่ผู๎วิจัยเลือกศึกษา 2  เขตพ้ืนที่คือ เขต
พ้ืนที่ราบ ในต าบลกกดูํและเขตพ้ืนที่สูง ในอ าเภอภูเรือจังหวัดเลย ซึ่งพบวําเกษตรกรผู๎ปลูกยางพารามีการปลูกพืช
ไรํ  เชํน ข๎าวโพด ข๎าวไรํ  ถั่วแดง  กุหลาบ  กล๎วยน้ าหว๎าไว๎ระหวํางแถวของต๎นยางพาราที่ปลูกไว๎  โดยต๎นยางพารา
และพืชไรํจะเจริญเติบโตไปด๎วยกันและอาศัยซึ่งกันและในการเจริญเติบโต  สํวนพืชที่น ามาปลูกในแปลงอ่ืนๆนั้นจะ
เป็นไปตามฤดูกาล โดยเกษตรกรเห็นวําปัจจัยส าคัญท่ีสํงผลตํอผลผลิตที่น ามาปลูกนั้นมีหลายปัจจัยด๎วยกัน คือ ดิน
ฟูาอากาศ เงินทุนที่จะน าไปซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาฆําวัชพืชด๎วย  นอกจากนี้ยังค านึงถึงความต๎องการของตลาดที่
จะรับซื้อผลผลิต  แหลํงน้ าและแรงงานในครัวเรือน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ อาภาภรณ์ แสวงพรรค์ 
(2537) ที่พบวํา การท าการเกษตรแบบผสมผสานนั้นจะมีการน ากิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายเข๎าไปรํวม
ด าเนินการในพ้ืนที่มีการแบํงสัดสํวนและพ้ืนที่อยํางชัดเจน  เชํน การท านา การปลูกไม๎ผล  หรือการเลี้ยงสัตว์อยําง
โค กระบือ  สุกรและเป็ด ซึ่งผลส าเร็จของการท าเกษตรแบบผสมผสานคือการมีเงินเข๎ามาใช๎จํายในครัวเรือน
มากกวําคนที่ไมํท าการเกษตรแบบผสมผสาน อยํางไรก็ตามปัญหาที่เกษตรกรผู๎ท าเกษตรแบบผสมผสานพบก็คือ
การขาดแคลนเงินทุน การขาดแรงงาน  การขาดเมล็ดพันธุ์ พืชและการขาดแคลนน้ าเพ่ือใช๎ในกิจกรรมการเกษตร
ผสมผสาน  ซึ่งปัจจัยเหลํานี้ล๎วนสํงผลท าให๎เกิดปัญหาตํอการด าเนินการไมํให๎เกิดผลส าเร็จได๎  และยังสอดคล๎องกับ
ผลงานการวิจัยของ ครรชิต  นามโลมา (2543) ที่พบวํา การมีปัจจัยที่เอ้ือจะสํงผลท าให๎การท าเกษตรผสมผสาน
ประสบความส าเร็จ อันมีปัจจัยส าคัญที่เอ้ือตํอการด าเนินกิจกรรม เชํนการมีโครงการสูบน้ าด๎วยไฟฟูา  ปัจจัยทาง
ธรรมชาติ  ปัจจัยด๎านการสํงเสริมของกรมการสํงเสริมการเกษตร  การมีที่ดินเป็นของตนเอง และการมีสถาบัน
การเงินคอยสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร 
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  จากการศึกษาพบวําพ้ืนที่ราบในเขตต าบลกกดูํ อ าเภอเมือง จังหวัดเลยมีการปลูกพืชผสมผสานในแปลง
ยางพาราทั้งประเภทที่ปลูกยาวตํอเนื่องและต๎องมีการบ ารุงรักษาด๎วยปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของดิน ดังเชํนการ
ปลูกกุหลาบผสมผสานรํวมไปกับยางพารา โดยเกษตรให๎ข๎อมูลวํา การปลูกกุหลาบตัดดอกมีคําใช๎จํายหลายด๎านทั้ง
คําปุ๋ยและยาฆําแมลง แตํรายได๎จากการตัดดอกกุหลาบในแตํละวันก็คํอนข๎างสูง อยูํระหวําง 2,000-5,000 บาท 
นอกจากนี้ในขอบเขตที่ดินที่ติดตํอกับแปลงอ่ืนๆเกษตรกรก็จะมีการปลูกไม๎ยืนต๎นอยํางไม๎สักโดยมีเปูาหมายเพ่ือ
สร๎างรํมเงาและเพ่ือการตัดขายหรือน าไม๎มาใช๎ในครัวเรือน ส าหรับกระบวนการในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
นั้นเกษตรกรเห็นวํา มีหลายขั้นตอนเชํน การค๎นหาข๎อมูลกํอนจากนั้นจึงต๎องหาทางเลือกอ่ืนๆหลายทางเพ่ือปูองกัน
ปัญหาในอนาคต  และน าเข๎าสูํขั้นการตัดสินที่จะเลือกปลูกกุหลาบตัดดอก แนวคิดของการตัดสินใจในการเลือกพืช
ปลูกในแปลงยางพาราสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ พนามาศ  ตรีวรรณกุล (2543) ที่พบวํา เกษตรกรในเขตอ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรีใช๎การตัดสินใจที่จะท าการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือการสร๎างรายได๎ 4 
ขั้นตอนคือ ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา  ขั้นการพิจาณาค๎นหาทางเลือกที่เกี่ยวข๎องทุกด๎าน ขั้นการวิเคราะห์หาทาง
เลือกและข้ันของการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่ผลผลิตออกมาแล๎วจะต๎องมีราคา 
 สํวนเขตอ าเภอภูเรืออันเป็นพ้ืนที่สูงและมีความลาดชันนั้นเกษตรกรผู๎ปลูกยางพารามีการปลูกพืชไรํ
ผสมผสานในลงในแปลงยางพาราในระยะเริ่มมีการปลูกโดยมีการศึกษาข๎อมูลและมีการวางแผนเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
ตนเองโดยการปลูกข๎าวโพด ถั่วลงในแปลงยางพาราแรงงานสํวนหนึ่งจะเป็นคนในครอบครัวและสํวนหนึ่งก็จ๎าง
แรงงานจากเพ่ือนบ๎านเข๎ามาชํวยด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรส าหรับรายได๎ก็เป็นไปตามฤดูกาลของผลผลิตของ
พืชนั้นๆ อยํางไรก็ดีเกษตรกรก็มีการเพ่ิมรายได๎ในสํวนของการปลูกพืชผักสวนครัวไว๎ในบริเวณรอบๆแปลง
ยางพาราด๎วย เชํน ฟัก  มะเขือ พริก  ถั่วฟักยาว  ซึงผลผลิตนี้ก็สามารถน ามาท าเป็นอาหารในครัวเรือนได๎อีกด๎วย
อันเป็นการลดต๎นทุนในการด าเนินชีวิตในแตํละวันลงไป  ส าหรับการท าเกษตรผสมผสานในแปลงยางพาราของ
เกษตรกรทั้งในเขตต าบลกกดูํ อ าเภอเมือง  และอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลยนั้นพบวําเกษตรกรผู๎ปลูกยางเห็นวําเป็น
รูปแบบที่ดีในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว กํอให๎เกิดการจ๎างงานและยังชํวยท าให๎เกิด
ความสมดุลขึ้นในพ้ืนที่การปลูกยางพารานี้ด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ชาญชัย  คงทัน (2544) ที่พบวํา 
เกษตรกรมีความพึงพอใจตํอการท าการเกษตรกรรมในรูปแบบผสมผสานเพราะสามารถท าให๎คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
เชํนเดียวกับผลการวิจัยของ ปรีชา  พุฒิเกิดพันธุ์ (2545) ที่พบวํา การท าเกษตรผสมผสานจะต๎องมีประสบการณ์ใน
การท ามากํอนจึงจะประสบความส าเร็จ สํวนข๎อมูลที่น ามาใช๎ในกระบวนการเรียนรู๎ก็มาจากสื่อมวลชนอยํางวิทยุ
โทรทัศน์และเพ่ือนบ๎านที่มีการท ากิจกรรมการเกษตรในรูปแบบนี้มากํอน 
  ส าหรับรูปแบบการท ากิจกรรมเกษตรผสมผสานในแปลงยางพารานั้นจากการศึกษาพบวํามีหลายรูปแบบ
แตกตํางกันไปในแตํละพ้ืนที่ทั้งนี้มีปัจจัยหลายด๎านเข๎ามาเกี่ยวข๎อง เชํนเรื่องของเงินทุนในการด าเนินการซึ่งถือวํามี
ความส าคัญตํอระบบการผลิตเป็นอยํางมากรวมทั้งเรื่องของยางพาราเป็นเรื่องใหมํบางครั้งต๎องลงทุนเดินทางไป
ศึกษาดูงานในพื้นท่ีท าแล๎วประสบความส าเร็จมากํอนทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดส าหรับพ้ืนที่ที่ไปศึกษาดุงานคือ 
บ๎านน้ าคิวจังหวัดเลย และที่ต าบลกกดูํ อ าเภอเมือง ดังผลการวิจัยของ ชาญชัย คงทัน (2544) ที่พบวํา เกษตรกร
ขาดเงินทุนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช๎ในการด าเนินการ  อยํางไรก็ตามเกษตรกรในเขตพ้ืนที่กกดูํ อ าเภอเมืองก็มี
การจัดสรรพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมตามความรู๎ความเข๎าใจและศักยภาพของตนเอง ซึ่งจากการศึกษาพบวํา 
รูปแบบการท าการเกษตรกรรมแบบผสมผสานที่สามารถสร๎างรายได๎อยํางรวดเร็วมีดังนี้ 1) แปลงยางพาราอายุ 1-6 
ปี มีรูปแบบยางพารา-พืช, ยางพารา-พืช-เลี้ยงสัตว์,ยางพารา-พืช-ไม๎ยืนต๎น 2)  แปลงยางพาราที่มีอายุ7 ปี ขึ้นไปที่
อยูํระหวํางการกรีดมีรูปแบบยางพารา-พืช-ไม๎ผล-สัตว์ , ยางพารา-สัตว์-เพาะพันธุ์ยางพารา  ซึ่งสอดคล๎องกับ
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การศึกษาของ ปริชัย พุฒิเกิดพันธุ์ (2545) ที่พบวํา รูปแบบเกษตรผสมผสานที่เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีด าเนิน
กิจกรรมคือ พืช-พืช และ พืช-สัตว์  เชํนเดียวกับผลการวิจัยของ พรนุช  ภาสุรวงศ์ (2543) ที่พบวําการเกษตร
ผสมผสานที่เหมาะสมกับระบบนิเวศของจังหวัดราชบุรีตามแนวคิดทฤษฎีใหมํ ประกอบด๎วย 3 รูปแบบคือ 1) การ
ปลูกพืชรํวมโดยการใช๎พืช 4 กลุํม คือข๎าว- พืชไรํ-ไม๎ผล-และพืชผัก 2)การปลูกพืชรํวมกับการปลูกพืชไรํและข๎าวไรํ 
3)  การปลูกพืชรํวมกับการปลูกข๎าวและพืชไรํในพ้ืนที่ 1 สํวนและไม๎ผล 3 สํวน และสอดคล๎องกับการศึกษาของ
อมรรัตน์  ศรีกรด (2549) ที่พบวํา รูปแบบเกษตรผสมผสานที่สามารถสร๎างความยั่งยืนให๎กับชีวิตของเกษตรกร
และสร๎างความยั่งยืนให๎กับสิ่งแวดล๎อมจะต๎องมีความหลากหลายทางชีวภาพ พืชที่น ามาปลูกควรมีหลากหลาย
ลักษณะผสมผสาน 4 ประเภทดังนี้ ไม๎ยืนต๎น ไม๎พํุม ไม๎ผลและผักสวนครัว 
  4. ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราในเขตจังหวัด
เลย  โดยที่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนับวําเป็นปัจจัยที่แสดงให๎เห็นวําเกษตรกรสามารถด ารงอยูํได๎ด๎วยการใช๎
พ้ืนที่ สภาพแวดล๎อมและปัจจัยที่มีอยูํมาสร๎างมูลคําเพ่ิมเพ่ือให๎เอ้ือตํอกิจกรรมทางการเกษตรและประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ จากการศึกษาพบวําเกษตรกรในเขตต าบลกกดูํ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย สามารถ
พ่ึงพาตนเองโดยการใช๎แนวทางของการปลูกพืชผสมผสานรํวมกับการใช๎หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด๎าน
ของความพอประมาณ ด๎านความมีเหตุผล  ด๎านความมีภูมิคุ๎มกันอยูํในระดับมาก ทั้งนี้พบวําพ้ืนที่ในเขตบ๎านกกดูํ
เป็นพ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ราบที่มีแหลํงน้ าหลายประเภททั้งห๎วย หนองคลองบึงจึงเอ้ือตํอการ
ด าเนินการในกิจกรรมทางการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นวําการน๎อมเอาแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาใช๎ จะชํวยสร๎างความพออยูํพอกิน  ไมํขาดแคลนและสามารถที่จะด ารงตนเองอยูํ
ได๎ในสังคมและการด าเนินการเกษตร ดังที่ สุเมธ ตันติเวชกุล (2549) ได๎กลําววํา เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ความพอดีในหลายเรื่องด๎วยกันทั้งเรื่องของการมีจิตใจที่พอดี พยายามประคับประคองจิตใจให๎พอดี มีการเอ้ือ
อาทรระหวํางเพ่ือนบ๎าน เกษตรกรและคนในชุมชน และสังคมจะต๎องดี นั่นก็หมายความวําจะต๎องมีการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆรอบข๎างเป็นอยํางดี มีเศรษฐกิจในครัวเรือนที่พอดี คือการไมํพยายามสร๎างหนี้ในครัวเรือน
เพ่ิมข้ึนด๎วยการก๎ูหรือหาหนี้สินมาเพ่ิมให๎มากขึ้น  เชํนเดียวกับการรู๎จักน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการด าเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันและการท าการเกษตรกรรม และที่ส าคัญตัวหนึ่งของแนวคิดด๎านความพอเพียงคือการรู๎จักใช๎
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งพบวําเกษตรกรผู๎ปลูกยางพารามีการวางแผนในการจัดสรร
พ้ืนที่ท าการเกษตรอยํางคุ๎มคํากํอนที่ยางจะกรีดได๎ คือมีการปลูกกล๎วย ไม๎ยืนต๎นอยํางไม๎สัก หรือยูคาลิปตัสด๎วย 
นอกจากนี้ยังมีการท ากิจกรรมทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได๎ด๎วย เชํนการเลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้งในสวนบางพาราที่กรีด
ได๎แล๎ว  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของถวัลย์  มาศจรัส (2550) ที่กลําววํา ความเพียงพอมีหลายสิ่งหลายอยําง แตํสิ่ง
ที่ส าคัญก็คือการใช๎ปัญญาในการวางแผนและการจัดการที่พร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากวัตถุและสิ่งแวดล๎อม 
    
สรุป 
  จากการศึกษาพบวํา เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย มีการรับทราบข๎อมูลและได๎รับค าปรึกษา
จากหนํวยงานราชการ จึงมีการเตรียมการกํอนการด าเนินการปลูกยางพาราทั้งในเขตอ าเภอภูเรือและต าบลกกดูํ  
สํวนรูปแบบของเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา มี 2 รูปแบบคือ (1) พ้ืนที่ราบมีรูปแบบผสมผสานยางพารา-พืช
ไรํ-พืชสวนครัว-ไม๎ดอกไม๎ประดับ, ยางพารา-พืชไรํ-พืชสวนครัว-เลี้ยงสัตว์ (2)  พ้ืนที่ลาดชันมีรูปแบบเกษตร
ผสมผสานด๎วยยางพารา-พืชไรํ-พืชสวนครัว, ยางพารา-พืชสวนครัว ส าหรับศักยภาพในการพึงพาตนเองตามแนว



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 

21 

 

เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรใน 2 เขตพ้ืนที่มีความแตกตํางกัน โดยเกษตรกรในเขตต าบลกกดูํมีศักยภาพในการ
พ่ึงตนเองอยูํในระดับมาก สํวนเกษตรกรในเขตอ าเภอภูเรือ มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองอยูํในระดับปานกลาง 
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ปัญหาและอุปสรรคของการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความ
ในคดีแพ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีที่อยู่ในอ านาจศาลจังหวัดอุบลราชธานี 

Barriers to Mediation to Settle  Disputes in Civil Cases to Achieve a Compromise 
: A Case Study in the Ubon Ratchathani Povince Court 

 
กชพล  ศรีลับศร ี1 

           Kachapol Srilabsri 
 

บทคัดย่อ  
 กระบวนการไกลํ เกลี่ ยและระงับข๎อพิพาท เ พ่ือให๎ เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล              
เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก หรือเป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สามารถเสริมสร๎างความปรองดอง
และระงับข๎อพิพาทลงได๎ ซึ่งเป็นวิธีการที่อาจพูดได๎วําชนะด๎วยกันทั้งสองฝุาย  ผู๎ด าเนินการไกลํเกลี่ยประนอมข๎อ
พิพาทนั้น ศาลจะคัดเลือกและแตํงตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมิ ใชํข๎าราชการการศาล แตํเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎น า
ชุมชนหรือผู๎น าท๎องถิ่นมาเป็นผู๎ประนีประนอม เพ่ือด าเนินการไกลํเกลี่ยได๎ ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ศาลจะจัดท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ หรือค าร๎องขอถอนฟูอง หรือบันทึกข๎อตกลงแล๎วแตํกรณี โดยจัดท ารายงานเจ๎าหน๎าที่
เสนอตํอผู๎พิพากษา เพื่อมีค าพิพากษาตามยอมหรือพิจารณาถอนฟูองหรือมีค าสั่งอ่ืน ๆ แล๎วแตํกรณี แตํถ๎าหากการ
ไกลํเกลี่ยเพ่ือประนีประนอมข๎อพิพาทนั้นไมํส าเร็จ เจ๎าหน๎าที่ศาลก็จะท ารายงานเสนอตํอผู๎พิพากษาผู๎รับผิดชอบ 
เพ่ือมีค าสั่งให๎น าคดีเข๎าสูํกระบวนการพิจารณา และสืบพยานตามปกติตํอไป  
ค าส าคัญ: การไกลํเกลี่ย ,ข๎อพิพาท , ประนีประนอมยอมความคดีแพํง 
 

Abstract 
The procedure reconciles and hold over the dispute for  be born compromising makes a 

settlement in the court  be process of choice judgement  or be process of manner unanimity 
judgement can reinforce the unity has and to hold over the dispute down which  be the way 
that might can speak that win together both sides  the operator reconciles to make concessions 
that dispute the court will choose and have appointed from an outsider which not government 
servant something the court but be the knowledgeable people community leader or locality 
leader comes to are person compromise for manage can reconcile which court officer will make 
to promise compromise make a settlement or the petition withdraws one's case or record the 
agreement depend upon the cause, by make officer report presents to build [wasp] the judge 
for have the judgment follows to agree or consider withdraw one's case or there is other order, 
depend upon the cause, but if reconciling for compromise that dispute doesn't succeed court 
officer, will do a report presents to build [ wasp ] responsible man judge for have the order lead 
a case reaches the procedure considers  and examine witnesses next normally   
Keyword: reconciling , dispute  , compromise make a settlement the civil suit 
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บทน า 
 การระงับข๎อพิพาทของประชาชนมีอยูํ 2 ทาง คือ การพูดคุยเจรจา ยุติปัญหากันเอง และอีกทางหนึ่งก็
คือ การน ากรณีพิพาทนั้นฟูองร๎องตํอศาล ซึ่งการฟูองร๎องตํอศาลนั้นยํอมต๎องมีฝุายที่ชนะคดีและฝุายที่แพ๎คดี อันมี
ลักษณะคํอนข๎างเด็ดขาด ท าให๎บางคดีสามารถยุติข๎อพิพาทลงได๎ แตํบางคดีคูํความทั้งสองฝุายอาจเกิดความ
บาดหมางและโกรธแค๎นกันมากยิ่งขึ้น จนไมํสามารถสมานฉันท์กันได๎อีก ท าให๎ความสัมพันธ์ของคูํความทั้งสองฝุาย
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งที่ในอดีตเคยเป็นผู๎ประกอบธุรกิจหรือท ากิจการงานรํวมกัน หรืออาจเคยเป็นเพ่ือนกันมา
ยาวนานแตํต๎องมาขาดยุติลง เพราะผลทางคดีนั้น ซึ่งมีข๎อเท็จจริงที่ทราบกันทั่วไปวําการเป็นคดีความฟูองร๎องกัน
ตํอศาลนั้น ไมํวําจะเป็นฝุายโจทก์หรือฝุายจ าเลย ต๎องเสียคําใช๎จํายสูงและต๎องเสียเวลาในการประกอบอาชีพ อีก
ทั้งเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสํงผลให๎เกิดคดีล๎นศาล และเมื่อมีคดีขึ้นสูํการพิจารณาของศาลมาก ศาลก็ยัง
แตํจะเกิดความไมํสะดวกตํอประชาชนผู๎ที่ไปขอบารมีศาลเป็นที่พ่ึงเพ่ือขอความเป็นธรรม แม๎อาจมีบางคดีที่ทุน
ทรัพย์ไมํสูง การน าคดีฟูองตํอศาลอาจจะไมํคุ๎มคํานัก บางครั้งก็ท าให๎เกิดการเสียโอกาสที่จะได๎หนี้สินหรือรับช าระ
หนี้จากอีกฝุายหนึ่ง  
ดังนั้น แนวทางการระงับข๎อพิพาทที่ท าให๎คูํความ/คูํกรณี เกิดความรู๎สึกที่ดีตํอกัน หรือยังเป็นกัลยาณมิตรกันตํอไป
ด๎วย ก็คือการไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาทเพ่ือให๎เกิดการประนีประนอมยอมความ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง โดยมี
ความส าคัญตํอการระงับข๎อพิพาทและสํงเสริมให๎เกิดความสามัคคีปรองดองโดยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ซึ่งศาลยุติธรรมได๎ตระหนักในหลักการนี้ จึงได๎น าระบบการไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาท เพ่ือให๎เกิดการ
ประนีประนอมยอมความมาใช๎ในศาล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบขั้นตอนการไกลเกลี่ยประนีประนอมข๎อพิพาทในศาล 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาท ตลอดจนผลการด าเนินการไกลํเกลี่ย
เพ่ือให๎เกิดการประนีประนอมยอมความในคดีแพํง 
 3. เพ่ือน าข๎อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และเสนอแนวการปรับปรุงแก๎ไขให๎การไกลํเกลี่ยระงับข๎อ
พิพาท เพ่ือให๎เกิดการประนีประนอมยอมความในคดีแพํงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาข๎อกฎหมาย กฎระเบียบและแนวคิดทฤษฎี พบวํามีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ ยวข๎อง
เกี่ยวกับการไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาท เพื่อให๎เกิดการประนีประนอมยอมความนั้น ได๎บัญญัติไว๎ในประมวลกฎหมาย
แพํงและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ดังนี้ 
 มาตรา 850 บัญญัติวํา “อันวําประนีประนอมยอมความนั้น คือ สัญญาซึ่งผู๎เป็นคูํสัญญาทั้งสองฝุายระงับ
ข๎อพิพาทอันใดอันหนึ่ง ซึ่งมีอยูํหรือจะมีขึ้นนั้นให๎เสร็จไปด๎วยอยํางยอมผํอนผันให๎แกํกัน” 
 มาตรา 851 บัญญัติวํา “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ๎ามิได๎มีหลักฐานเป็นหนังสืออยํางใด
อยํางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝุายที่ต๎องรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝุายนั้นเป็นส าคัญ ทํานวําจะฟูองร๎องให๎บังคับดี
หาได๎ไม”ํ 
 มาตรา 852 บัญญัติวํา “ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นยํอมท าให๎การเรียกร๎อง ซึ่งแตํละฝุาย
ได๎ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และท าให๎แตํและฝุายได๎สิทธิตามท่ีแสดงสัญญานั้นวําเป็นของตน” 
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 มาตรา 19 บัญญัติวํา “ศาลมีอ านาจสั่งได๎ตามท่ีเห็นสมควรให๎คูํความทุกฝุาย หรือฝุายใดฝุายหนึ่งมาศาล
ด๎วยตนเองถึงแม๎วําคูํความนั้น ๆ จะได๎มีทนายความวําตํางแก๎ตํางอยูํแล๎วก็ดี อนึ่งถ๎าศาลเห็นวําการที่คูํความมาศาล
ด๎วยตนเอง อาจยังท าให๎เกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดังที่บัญญัติไว๎ในมาตราตํอไปนี้ ก็ให๎ศาล
สั่งให๎คูํความมาศาลด๎วยตนเอง” 
 มาตรา 20 บัญญัติวํา “ไมํวําการพิจารณาคดีจะได๎ด าเนินไปแล๎วเพียงใด ให๎ศาลมีอ านาจที่จะไกลํเกลี่ย
ให๎คูํความได๎ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในข๎อพิพาทนั้น” 
 มาตรา 20 ทวิ “เพ่ือประโยชน์ในการไกลํเกลี่ย เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูํความฝุายใดฝุายหนึ่งร๎อง
ขอศาลจะสั่งให๎ด าเนินการเป็นการลับเฉพาะตํอหน๎าตัวความทุกฝุายหรือฝุายใดฝุายหนึ่ง โดยจะให๎มีทนายความอยูํ
ด๎วยหรือไมํก็ได๎” 
 เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูํความฝุายใดฝุายหนึ่ งร๎องขอศาล อาจแตํงตั้งบุคคลหรือคณะเป็นผู๎
ประนีประนอม เพื่อชํวยเหลือศาลในการไกลํเกลี่ยให๎คูํความได๎ประนีประนอมกัน หลักเกณฑ์และวิธีการในการไกลํ
เกลี่ยของศาล การแตํงตั้งผู๎ประนีประนอม รวมทั้งอ านาจของผู๎ประนีประนอมให๎เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎ใน
ข๎อก าหนดของประธานศาลฎีกา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญํของศาลฎีกา ข๎อก าหนดของประธานศาล
ฎีกาตามวรรคสาม เมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎  
 มาตรา 138 บัญญัติวํา “ในคดีท่ีคูํความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหํงคดีโดย
มิได๎มีการถอนฟูองนั้น และข๎อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้น ไมํเป็นการฝุาฝืนตํอกฎหมายให๎ศาล
จดรายงานพิสดาร แสดงข๎อความแหํงข๎อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหลํานั้นไว๎ แล๎วพิพากษาไป
ตามนั้น” 
 ห๎ามมิให๎อุทธรณ์ค าพิพากษาเชํนวํานี้เว๎นแตํในเหตุตํอไปนี้ 
  (1)  เมื่อมีข๎อกลําวอ๎างวําคูํความฝุายใดฝุายหนึ่งฉ๎อฉล 
  (2)  เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกลําวอ๎างวําเป็นการละเมิดตํอบทบัญญัติแหํงกฎหมายอันเกี่ยวด๎วยความ
สงบเรียบร๎อยของประชาชน 
  (3)  เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกลําวอ๎างวํามิได๎เป็นไปตามข๎อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ  

 ถ๎าคูํความตกลงกันเพียงแตํให๎เสนอคดีตํออนุญาโตตุลาการ ให๎น าบทบัญญัติแหํงประมวลกฎหมายนี้             
วําด๎วยอนุญาโตตุลาการมาใช๎บังคับหลักการประนีประนอมยอมความหรือหลักการไกลํเกลี่ยประนีประนอมข๎อ
พิพาทข๎างต๎น เป็นบทบัญญัติแหํงกฎหมายที่ให๎อ านาจศาลด าเนินการ กลําวคือที่จะด าเนินการไกลํเกลี่ย
ประนีประนอมยอมความได๎ต๎องเป็นคดีที่ฟูองร๎องตํอศาลแล๎ว อยํางไรก็ตามก็ยังมีบทบัญญัติของกฎหมาย
พระราชบัญญัติปกครองท๎องที่ มาตรา 108 ที่ก าหนดให๎นายอ าเภอมีอ านาจไกลเกลี่ยตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ก าหนดให๎เจ๎าพนักงานที่ดินถ๎าหากมีกรณีได๎ท าการรังวัดสอบเขตที่ดินแล๎วเกิดปัญหาก็สามารถท าการไกลํเกลี่ย 
เพ่ือยังให๎เกิดการประนีประนอมยอมความก็ท าได๎ตามประมวลกฎหมายแพํงพาณิชย์ มาตรา 850 ซึ่งเป็นกรณีเป็น
การไกลํเกลี่ยประนีประนอมนอกศาล 
 การที่จะปฏิบัติให๎เกิดเป็นรูปธรรมตามหลักเกณฑ์และข๎อกฎหมายข๎างต๎นได๎นั้น ต๎องอาศัยหลักเกณฑ์
หรือแนวคิดทฤษฎีของการไกลํเกลี่ยดังตํอไปนี้  
  (1)  คูํกรณีทั้งสองฝุายหรือท้ังโจทก์และจ าเลยต๎องสมัครใจเข๎าสูํระบบไกลํเกลี่ย 
  (2)  การไกลํเกลี่ยมีเปูาหมายสูงสุดอยูํที่คูํกรณีทั้งสองฝุายยุติความขัดแย๎งโดยมีความพึงพอใจด๎วยกัน
ทั้งคํูหรือชนะด๎วยกันทุกฝุาย  
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  (3)  การไกลํเกลี่ยคดีที่ขึ้นสูํศาลแล๎วนั้น เป็นระบบที่มีพ้ืนฐานมาจากอ านาจการไกลํเกลี่ยของผู๎
พิพากษาตามกฎหมายบัญญัติไว๎ และมีการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอ านาจของผู๎พิพากษาลงมาเพ่ือลด
อุปสรรคตําง ๆ จากการใช๎อ านาจของผู๎พิพากษาตามปกติเทํานั้น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาวิจัยจากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข๎อง 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. การเก็บข๎อมูลสถิติการไกลํเกลี่ยและการประนีประนอมข๎อพิพาท ปี 2555 – 2557 จากศาลจังหวัด
อุบลราชธานี  
 
ผลการการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยพบวํา ระบบไกลํเกลี่ยที่ดีจะต๎องได๎รับการสนับสนุนจากผู๎บริหารงานของศาล 
ทนายความและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องที่จะสนับสนุนให๎คดีเข๎าสูํระบบการไกลํเกลี่ยให๎มากที่สุด ซึ่งจะชํวยลดปริมาณ
คดีเข๎าสูํกระบวนการพิจารณาคดีและการสืบพยาน ซึ่งสํงผลให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการ
ด าเนินคดี  
 1. ผู๎ศึกษาสรุปถึงขั้นตอนการด าเนินการน าคดีเข๎าสูํระบบไกลํเกลี่ยเพ่ือให๎เกิดการประนีประนอมยอม
ความได๎ดังตํอไปนี้ คือ เมื่อฝุายโจทก์ฟูองคดีแพํงตํอศาล โดยเจ๎าหน๎าที่ศาลจะสอบถามฝุายโจทก์หรือทนายความ
โจทก์ วําสมัครใจจะเข๎าสูํระบบไกลํเกลี่ยหรือไมํ หากมีความประสงค์ เจ๎าหน๎าที่ศาลจะก าหนดโดยนัดวันไกลํเกลี่ย
และแจ๎งวันนัดให๎ฝุายจ าเลยทราบ และจะสอบถามความสมัครใจของฝุายจ าเลยด๎วย หากคูํความทั้งสองฝุายตกลง
สมัครใจเข๎าสูํระบบไกลํเกลี่ย แล๎วนั้น ศูนย์ไกลํเกลี่ยของศาลจะจัดท าส านวนกํอนวันนัดไกลํเกลี่ย น าเสนอผู๎บริหาร
ศาลเพ่ือแตํงตั้งผู๎ประนีประนอม เสร็จแล๎วศูนย์ไกลํเกลี่ยจะติดตํอคูํความทั้งสองฝุาย , ทนายความ และผู๎
ประนีประนอม เพ่ือก าหนดวันนัดไกลํเกลี่ย และเมื่อถึงวันนัดไกลํเกลี่ยผู๎ประนีประนอมก็จะท าการไกลํเกลี่ยข๎อ
พิพาทระหวํางคูํความทั้งสองฝุาย หากไกลํเกลี่ยส าเร็จกลําวคือ คูํความสามารถตกลงกันได๎ เจ๎าหน๎าที่ศาลจะท า
สัญญาประนีประนอมยอมความหรือถอนฟูอง แตํถ๎าหากไกลํเกลี่ยไมํส าเร็จ เจ๎าหน๎าที่ศาลจะน าเสนอผู๎พิพากษา 
เพ่ือให๎น าคดีไปสูํการพิจารณาคดีหรือสืบพยานตามปกติตํอไป  
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการของคดีที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดและในวันท าการไกล่เกลี่ย 

 
คํูความแสดงความประสงค์ที่จะให๎มีการไกลํเกลี่ยตํอศูนย์ไกลํเกลี่ยฯ 

 

ศูนย์ไกลํเกลี่ยข๎อพพิาทประจ าศาลจัดท าส านวนคดีไกลํเกลี่ยกํอนวันนัดและเสนอให๎ผู๎บริหาร
ศาลแตํงตั้งผู๎ประนีประนอม 

 

ผู๎บริหารศาลแตํงตั้งผู๎ประนีประนอม 

 

ศูนย์ไกลํเกลี่ยข๎อพพิาทประจ าศาลติดตอํคูํความ ทนายความ และผู๎ประนีประนอม เพื่อก าหนด
วันนัดไกลํเกลี่ย 

 

ผู๎ประนีประนอมท าหนา๎ที่ไกลํเกลี่ย 

 

 

 

      

 

 

 2. ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาการไกลํเกลี่ยของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีข๎อมูลด๎านคดีแพํง ดังตารางตํอไปนี้  
 
ตารางท่ี 1  สถิติการไกลํเกลี่ยประนีประนอมคดีแพํงของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2556 

คดีแพํงทีเ่ข๎า
สูํศาล 

คดีเข๎าสูํระบบการไกลํเกลี่ย จ าหนํายคด ี ผลการไกลํเกลี่ย ทุนทรัพย์ที่ไกลํเกลี่ย
ส าเร็จ 

ค๎างไป 

ยกมา รับใหมํ รวม ส าเร็จ ไมํส าเร็จ 

1,797 - 776 776 85 652 36 796,092,583.51 3 
                  

( ที่มาข๎อมูล : ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ) 

ไกลํเกลี่ยส าเร็จคูํความท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความหรือถอนฟูอง 

   ไกลํเกลี่ยไมํส าเร็จ 

เสนอให๎ผู๎พิพากษาพิจารณาพิพากษาตามยอมหรือสั่ง
อนุญาตให๎ถอนฟูอง  แจ๎งให๎ผู๎พิพากษาทราบเพื่อน าคดีเข๎าสูํกระบวนการ

พิจารณาคดีตามปกติตํอไป 
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 จากตารางที่ 1 จะเห็นวําในปี พ.ศ. 2556 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี มีคดีเข๎าสูํระบบไกลํเกลี่ยทั้งสิ้น 776 
คดี สามารถไกลํเกลี่ยส าเร็จ 652 คดี คิดเป็นร๎อยละ 94.35 เปอร์เซ็นต์ ลดข๎อพิพาทในคดีที่มีทุนทรัพย์สูงถึง  
796,092,583.51 บาท ถือได๎วําสามารถลดคดีขึ้นสูํศาลสูง และลดข๎อพิพาทลงไปเป็นจ านวนมาก 

ตารางท่ี 2 สถิติการไกลํเกลี่ยประนีประนอมคดีแพํงของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2557 

คดีแพํงที่
เข๎าสูํศาล 

คดีเข๎าสูรํะบบการไกลํเกลี่ย จ าหนํายคด ี ผลการไกลํเกลีย่ ทุนทรัพย์ท่ีไกลํ
เกลี่ยส าเร็จ 

ค๎างไป 
ยกมา รับใหม ํ รวม ส าเรจ็ ไมํส าเร็จ 

2,210 3 892 985 44 883 15 812,899,631.38 9 

 ( ที่มาข๎อมูล : ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ) 

 จากตารางที่ 2 จะเห็นวําในปี พ.ศ. 2557 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี มีคดีเข๎าสูํระบบไกลํเกลี่ยทั้งสิ้น 985 
คดี สามารถไกลํเกลี่ยส าเร็จ 883 คดี  คิดเป็นร๎อยละ  93.83 เปอร์เซ็นต์ ลดข๎อพิพาทในคดีที่มีทุนทรัพย์สูงถึง 
812,899,631.38 บาท ถือได๎วําสามารถลดคดีขึ้นสูํศาลสูง และลดข๎อพิพาทลงไปเป็นจ านวนมาก  
 ค าอธิบายประกอบตาราง 
  1. คดีแพํงที่เข๎าสูํศาล หมายถึง จ านวนคดีแพํงทั้งหมดที่มีการยื่นฟูองตํอศาลในเดือนนั้นๆ (มกราคม 
– ธันวาคม ) ทั้งนี้ไมํรวมคดีแพํงที่ไมํสามารถไกลํเกลี่ยได๎ เชํน คดีไมํมีข๎อพิพาท คดีขอใช๎อ านาจปกครองบุตร    
เป็นต๎น 
              2. คดีเข๎าสูํระบบการไกลํเกลี่ย หมายถึง คดีแพํงที่เข๎าสูํการบวนการไกลํเกลี่ยโดยการด าเนินการขอ
ศูนย์ไกลํเกลี่ยประจ าศาล 
  3. ยกมา หมายถึง คดีท่ีค๎างอยูํระหวํางการไกลํเกลี่ย ( เป็นคดีที่ค๎างไปของเดือนที่ผํานมา ) 
  4. จ าหนํายคดี หมายถึงวํา คดีที่ไมํได๎ด าเนินการไกลํเกลี่ยจึงจ าหนํายคดีออกจากการไกลํเกลี่ย เชํน 
กรณีคํูความไมํมาตามนัด คูํความขอยกเลิกนัด หรือไมํสามารถติดตํอคูํความเพ่ือนัดไกลํเกลี่ยได๎ 
  5. ผลการไกลํเกลี่ย หมายถึง ผลการไกลํเกลี่ยที่ด าเนินการโดยศูนย์ไกลํเกลี่ยประจ าศาล 
  6. ไมํส าเร็จ หมายถึง ผลการไกลํเกลี่ยไมํสามารถตกลงกันได๎และสํงคดีคืนสูํกระบวนการพิจารณา
ของศาล 
  7. ทนุทรัพย์ที่ไกลํเกลี่ยส าเร็จ หมายถึง รวมทุนทรัพย์ที่สามารถไกลํเกลี่ยได๎ส าเร็จโดยการด าเนินการ
ของศูนย์ไกลํเกลี่ยประจ าศาลทั้งปี 
  8. ค๎างไป หมายถึง คดีไกลํเกลี่ย (โดยการด าเนินการของศูนย์ไกลํเกลี่ย) ที่ยังด าเนินการไมํส าเร็จ 
ต๎องยกไปไกลํเกลี่ยในเดือนตํอไป 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 บทสรุป จากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคของการไกลํเกลี่ยเพ่ือท าให๎เกิดการประนีประนอมข๎อ
พิพาทในภาพรวม พอสรุปได๎ดังนี้ 
  1) คูํความ (ฝุายโจทก์หรือฝุายจ าเลย) มีอคติไมํยอมลดละตํอกัน ต๎องการเอาชนะอีกฝุายหนึ่ง 
  2) บางครั้งมีกรณีทนายความไมํให๎ความรํวมมือและไมํประสงค์ที่จะให๎ลูกความของตนเข๎ารํวมในการ
ไกลํเกลี่ยเพื่อเจรจากับอีกฝุายหนึ่ง 
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  3) คูํความ (ฝุายโจทก์หรือฝุายจ าเลย) และญาติไมํมาศาล หรือมาไมํครบ ติดตํอไมํได๎ จึงไมํพร๎อมเข๎า
สูํการไกลํเกลี่ย 
  4) ผู๎เป็นตัวแทนฝุายโจทก์หรือฝุายจ าเลยมาไกลํเกลี่ยแตํไมํมีอ านาจหรือสิทธิขาดในการเจรจาตํอรอง 
ต๎องขอไปปรึกษาคํูความ (ฝุายโจทก์หรือฝุายจ าเลย) เสียกํอนจึงจะสามารถตกลงกันได๎  
  5) ผู๎ประนีประนอมบางคนขาดประสบการณ์และไมํช านาญในการไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาทระหวําง
คูํความท้ังสองฝุายได๎   
 ข้อเสนอแนะ แนวทางในการเสนอความเห็นเพ่ือการปรับปรุงแก๎ไขข๎อกฎหมาย กฎระเบียบ และการ
บริหารจัดการมาใช๎ในศาลยุติธรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีดังตํอไปนี้ 
   1)  จัดอบรมความรู๎ด๎านกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการไกลํเกลี่ยระงับข๎อ
พิพาท เพ่ือให๎เกิดการประนีประนอมยอมความให๎แกํบุคลากรที่ เกี่ยวข๎อง เชํน ผู๎ พิพากษา ทนายความ 
คณะกรรมการไกลํเกลี่ย  เจ๎าพนักงานศาล และประชาชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
  2)  จัดบริการด๎านกายภาพ เชํน จัดห๎องประชุม เตรียมเอกสาร ข๎อมูล เครื่องมือการท างานในการ
ไกลํเกลี่ยให๎พร๎อม และสะอาด เรียบร๎อยอยูํเสมอ  
  3)  ให๎อธิบายถึงผลดีในการไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาท โดยการประนีประนอมยอมความให๎คูํความทั้ง
สองฝุาย (ฝุายโจทก์และฝุายจ าเลย) รับทราบและเข๎าใจ 
  4)  ขอความรํวมมือบุคคลทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง ให๎เห็นความส าคัญในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ด๎วยการยุติข๎อพิพาทโดยการไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาท โดยการประนีประนอมยอมความ 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ในการด าเนินการจัดท าการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยต๎องขอขอบคุณครอบครัว เพ่ือนรํวมงานมหาวิทยาลัยราชธานี  
ที่ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมในเรื่องทุนการจัดท าวิจัย เจ๎าหน๎าที่งานไกลํเกลี่ยศาลจังหวัดอุบลราชธานี              
ผู๎ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดอุบลราชธานี  ผู๎พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลจังหวัดอุบลราชธานี 
ที่ได๎ให๎ความอนุเคราะห์ในเรื่องข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับการไกลํเกลี่ยในคดีแพํงในการน ามาเป็นฐานข๎อมูลจัดท า
งานวิจัยในครั้งนี้        
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การผลิตพลังงานไฟฟูาจากลมระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศด้วยเครื่องก าเนิด 
แบบอินดักชั่นโดยใช้แม่เหล็กถาวร ควบคุมด้วยสวิตช์ตัดต่ออัตโนมัติ 

Generation from Air Condensing Unit with Permanent-Magnet Induction Generator by 
Automatic Transfer Switch Control 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟูาจากลมระบายความร๎อนของเครื่องปรับอากาศ

ควบคุมด๎วยสวิตช์ตัดตํออัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch: ATS) ใช๎จํายโหลดหลอดแอลอีดี(LED) โดยได๎
ท าการปรับปรุงประยุกต์เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบแมํเหล็กถาวร ติดตั้งใบพัดลมประกอบกับชุดครอบแผงระบาย
ความร๎อนของชุดระบายความร๎อนของเครื่องปรับอากาศ และสร๎างชุดควบคุมการท างานของวงจรสวิตช์ตัดตํอ
อัตโนมัติ ภายในตู๎ควบคุมประกอบด๎วยวงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรอัดประจุแบตเตอรี่ และวงจรสวิตช์ตัดตํอ
อัตโนมัติ จากการทดสอบประสิทธิภาพสามารถอัดประจุไฟฟูาเก็บไว๎ในแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 35 แอมป์แปร์-
ชั่วโมง ได๎แรงดันเฉลี่ยตํอวันเทํากับ 12.36 โวลต์ โดยใช๎ระยะเวลาอัดประจุเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ท าการจํายโหลดเฉลี่ย
ได๎ 4 ชั่วโมง โดยจํายให๎กับหลอดแอลอีดี 12 โวลต์ 10 วัตต์ จ านวน 3 หลอด ส าหรับสํองปูายสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 
และจํายให๎กับหลอดแอลอีดี 12 โวลต์ 7 วัตต์ จ านวน 4 หลอด ส าหรับบริเวณสวนหยํอมหน๎าสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  
ค าส าคัญ: เครื่องปรับอากาศ, สวิตช์ตัดตํออัตโนมัติ, เครื่องก าเนิดไฟฟูาแมํเหล็กถาวร 
   
Abstract 

This paper present about developed power energy generation by air condensing unit for 
automatic transfer switch (ATS) controller supply load LED lighting. The renovated generators 
with a permanent magnet at fan blade assembly kit with a cover for the condensing and 
establish control circuit automatic transfer switches. The internal control circuit voltage 
regulator circuit, charges the battery and the circuit automatic transfer switch. Performance 
testing to compress the charge stored in the battery 12 voltage 35 Ah. The voltage 12.36 volts 
per day with an average duration of 8 hours and the battery charger can load an average 4 
hours. The ATS to select power supply for stability the LED 3 set, 12 volt, 10 watt for electrical 
engineering signage and the LED 4 set, 12 volt, 7 watt for garden areas in front of Electrical 
Engineering department Rajamangala University of Technology Lanna, Tak. 
Keywords: Air condition, Automatic transfer switch, Permanent-Magnet generator 
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บทน า 
ในปัจจุบันพบวําอาคารส านักงานสํวนใหญํในประเทศมีการใช๎เครื่องปรั บอากาศเป็นจ านวนมาก  

เนื่องจากการเกิดสภาวะโลกร๎อนสํงผลให๎สภาพอากาศมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น  จึงมีการใช๎เครื่องปรับอากาศที่เพ่ิมสูงขึ้น
ตามล าดับ  โดยพบวําในแตํละปีมีเครื่องปรับอากาศมียอดจ าหนํายสูงถึง 4 แสนเครื่อง ซึ่งหากค านวณอัตราการใช๎
ไฟฟูาของเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ที่ 1,500 วัตต์ จะเทํากับวําแตํละปีประเทศไทยจะมีความต๎องการใช๎ไฟฟูา
ส าหรับเครื่องปรับอากาศเพ่ิมข้ึนถึง 600 เมกกะวัตต์ เป็นผลของการใช๎พลังงานที่เพ่ิมมากขึ้น และผลที่ตามมาก็คือ
ภาระคําไฟฟูาของผู๎บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการใช๎เครื่องปรับอากาศ (ส านักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน, 
2554) เมื่อพิจารณาถึงเครื่องปรับอากาศจะพบวํา เมื่อคอมเพรสเซอร์ท างานมอเตอร์พัดลมก็จะพัดระบายอากาศ 
เมื่อเครื่องปรับอากาศท างานจึงต๎องมีการระบายความร๎อนของคอนเดนเซอร์ คณะผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าลม
ระบายความร๎อนที่ปลํอยออกมาจากคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศมาขับกังหันลมเพ่ือไปผลิตพลังงานไฟฟูา
และน าพลังงานไฟฟูาที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์ โดยจะเป็นพลังงานหมุนเวียนให๎กับเครื่องใช๎ไฟฟูาอ่ืนๆ เป็นการชํวยลด
การใช๎ไฟฟูาของการไฟฟูาและลดภาระคําไฟฟูาให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  (ชิดพล หมวกพิกุลและคณะ
,2555) จากการที่ได๎ศึกษาโครงงานผลิตพลังงานไฟฟูาจากลมระบายความร๎อนของเครื่องปรับอากาศควบคุมด๎วย 
ATS ใช๎กับหลอดแอลอีดีสํองปูายสาขาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก รุํน1 พบวํา
ใช๎เครื่องก าเนิดไฟฟูาที่มีก าลังสูงสุดขนาด 28 วัตต์ และน าไปจํายให๎หลอดแอลอีดี 12 โวลต์ 30 วัตต์ มีระยะเวลา
ในการอัดประจุมาก(พงศ์วิริยะ เชาวลิตและคณะ,2556) ซึ่งได๎มีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขให๎เครื่องก าเนิด
ไฟฟูามีก าลังเพ่ิมมากขึ้น โดยการสร๎างเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบแมํเหล็กถาวรเพ่ือให๎ได๎ก าลังไฟฟูาที่สูงขึ้น                
(เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบแมํเหล็กถาวร, Online) ซึ่งความเป็นแมํเหล็กถาวรเส๎นแรงแมํเหล็กจะมีคําคงที่สามารถจะ
ออกแบบเส๎นแรงตามต๎องการ เพ่ิมก าลังไฟฟูาให๎สูงขึ้นได๎ ทั้งนี้ เ พ่ือน าพลังงานลมระบายความร๎อนของ
เครื่องปรับอากาศของห๎องพักอาจารย์มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์และจะเป็นต๎นแบบส าหรับการประยุกต์ใช๎ส าหรับ
ระบบระบายความร๎อนของเครื่องปรับอากาศแบบอ่ืนเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูาได๎ 

ชุดระบบควบคุมการเลือกแหล่งจ่ายอัตโนมัติและระบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
การออกแบบของโครงสร๎างหลักของระบบผลิตพลังงานไฟฟูาของลมเครื่องปรับอากาศจะประกอบไปด๎วย 

เครื่องก าเนิดที่ตํออยูํกับกังหันลม โครงสร๎างเหล็กส าหรับติดตั้งเครื่องก าเนิด  ชุดควบคุมการเลือกแหลํงจําย
พลังงานไฟฟูารํวมกับชุดควบคุมการอัดประจุไฟฟูาเก็บไว๎ในแบตเตอรี่ กลํองส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ และติดตั้งชุด
ดวงโคมไฟฟูาแสงสวํางใช๎กับหลอดแอลอีดีสํองปูายและหลอดไฟแอลอีดีบริเวณสวนหยํอมหน๎าอาคารสาขา
วิศวกรรมไฟฟูาที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 

1. การออกแบบโครงสร้างเหล็กส าหรับติดตั้งเครื่องก าเนิดและกังหันลม 
โครงสร๎างเหล็กเป็นโครงสร๎างแบบสวมคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศที่มีขนาด 38, 000 BTU เพ่ือ

สามารถถอดย๎ายหรือท าความสะอาดได๎งําย โดยมีขนาดของโครงสร๎าง ความกว๎าง 60 เซนติเมตร ความยาว 60 
เซนติเมตร ความสูง 60 เซนติเมตร อุโมงค์ลมมีเส๎นผํานศูนย์กลาง 50.8 เซนติเมตร (โดยวัดจากความกว๎างอุโมงคN
ลมของคอนเดนเซอร์) เพ่ือให๎ลมที่ออกจากคอนเดนเซอร์ปะทะกับใบพัดของเครื่องก าเนิดมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 
1 
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                                (ก)                                                (ข) 
รูปที่ 1 โครงสร๎างเหล็กและอุโมงค์บังคับลม (ก) โครงสร๎างที่ออกแบบ (ข) โครงสร๎างที่ประกอบขึ้น 

และจากรูปที่ 2 เป็นใบพัดกังหันลม 6 ใบ จากการค านวณหารัศมีของใบพัดกังหันลมมากกวําขนาดอุโมงค์ลม และ
การทดสอบลมระบายความร๎อนของคอนเดนเซอร์มีคําเทํากับ 13.2187 วัตต์ ที่ความเร็วลมเฉลี่ย 5.5 เมตรตํอ
วินาที หรือ 327 เมตรตํอนาที ประมาณประสิทธิภาพของกังหันลม (Cp) ไว๎ต่ าสุดที่ 0.32 (จากห๎องทดสอบอุโมงค์
ลมประเทศอังกฤษ) ดังนั้นจึงต๎องลดขนาดความยาวของใบพัดกังหันลม แตํเพ่ิมจ านวนใบพัดกังหันลมให๎มากขึ้น 
เพ่ือให๎ใบพัดกังหันลมรับลมจากใบพัดระบายความร๎อนของคอนเดนเซอร์ได๎เต็มก าลังลมที่ออกมา  พร๎อมชุดเครื่อง
ก าเนิดแบบอินดักชั่นที่ออกแบบ 

                  
            

    

 

 

 

                               (ก)                                               (ข) 
รูปที่ 2 โครงสร๎างชุดเครื่องก าเนิดและใบพัด (ก) โครงสร๎างชุดเครื่องก าเนิด (ข) ชุดใบพัดกังหันลม 

 
2. วงจรควบคุมการเลือกแหล่งจ่ายไฟฟูาและการอัดประจุไฟฟูา 
การออกแบบวงจรตัดตํออัตโนมัติ วงจรรักษาระดับแรงดันและวงจรการอัดประจุไฟฟูาที่อยูํในตู๎ควบคุมชุด

เดียวกัน จะตํออยูํกับแหลํงจํายสองแหลํงจําย คือ แหลํงจํายจากแบตเตอรี่ และแหลํงจํายจากการไฟฟูา ซึ่งจะท า
การสับสวิตช์สวิตช์เปลี่ยนทางเลือกแหลํงจํายอัตโนมัติ ในการสับสวิตช์เพ่ือเลือกแหลํงจําย ทางด๎านเอาต์พุตจะตํอ
กับโหลดหรือหลอดไฟสํองปูายและหลอดไฟแอลอีดีบริเวณสวนหยํอมหน๎าอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟูา เพ่ือไมํให๎
หลอดไฟท างานอยูํตลอดเวลา ถึงแม๎วําแหลํงจํายจากแบตเตอรี่จะหมดลง แตํแหลํงจํายจากการไฟฟูาก็ยังสามารถ
จํายแรงดันไฟฟูาให๎กับโหลดได๎ ดังแสดงในรูปที่ 3 
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                               (ก)                                                    (ข) 
รูปที่ 3 วงจรและชุดควบคุมการท างาน (ก) วงจรการเลือกแหลํงจําย (ข) ชุดควบคุมการท างาน 

3. การค านวณก าลังไฟฟูาด้านอินพุตเพื่อหาขนาดของเครื่องก าเนิดที่เหมาะสม     
การค านวณก าลังไฟฟูาด๎านอินพุตเป็นการค านวณเพ่ือหาขนาดเครื่องก าเนิดไฟฟูาที่เหมาะสมตํอก าลังที่

ได๎รับจากลมระบายความร๎อนของเครื่องปรับอากาศ โดยมีขั้นตอนการค านวณจาก  การวัดความเร็วลมจาก
คอนเดนเซอร์ขณะมีอุโมงค์ลม ค านวณหาก าลังไฟฟูาด๎านอินพุตของเครื่องปรับอากาศและการค านวณหาคํา
พลังงานที่ใช๎ โดยวัดความเร็วลมจากคอนเดนเซอร์จากเครื่องปรับอากาศความเร็วลมเฉลี่ย  327 เมตรตํอนาที ที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 35.6 องศาเซลเซียส ก าลังไฟฟูาที่รับจากลมระบายความร๎อนของเครื่องปรับอากาศที่ 13.22 วัตต์ 
สามารถหาได๎จาก 

3

2

1
VAP

E









        (1) 

โดยที่ PE คือ ก าลังไฟฟูา: [w]  
  ρ คือ ความหนาแนํนของอากาศมีคําเทํากับ 1.225  
  A คือ พื้นที่วงกลมของใบพัด: [m2]  
  V คือ ความเร็วลมเฉลี่ยที่วัดได๎: [m/s]  

ส าหรับระบบการผลิตไฟฟูาจากพลังงานลมร๎อนของคอนเดนเซอร์ผลิตไฟฟูา เนื่องจากความเร็วรอบของ
ระบบผลิตไฟฟูาจากพลังงานลมร๎อนของคอนเดนเซอร์ต่ า จากการทดสอบจะได๎ความเร็วรอบที่ 300 รอบตํอนาที 
จึงเลือกจ านวนแมํเหล็กถาวรทั้งหมด 24 ขั้ว เนื่องจากมีความเร็วรอบ 250 รอบตํอนาที ซึ่งความเร็วรอบที่ค านวณ
ได๎ใกล๎เคียงกับความเร็วรอบที่ทดสอบ  

4. การค านวณเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบแม่เหล็กถาวรในการผลิตแรงดันไฟฟูาให้ได้ความถี่ 50 Hz  
สร๎างเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบแมํเหล็กถาวร (ไมํคิดความหํางของชํองวํางระหวํางขั้วแมํเหล็กทั้งสองด๎าน 

(Gap)) 
1) แรงดนัไฟฟูา 24 โวลต์ (เครื่องก าเนิดสร๎างเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ จึงคิดที่ 200% เพราะวํา

มีคําสูญเสียที่เกิดจากโหลด เนื่องจากขดลวดมีความต๎านทานภายในตัวขดลวด) 
2) ความเร็วรอบ 250 รอบตํอนาท ี
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3) แมํเหล็กไดโอมีเนียม N35 ขนาด 39x24x9.75 มิลลิเมตร มีความหนาแนํนของเส๎นแรงแมํเหล็ก
ประมาณ 3,890 เกาส์ (หนํวยเอสไอของความหนาแนํนฟลักซ์แมํเหล็ก คือ เทสลา 1 เกาส์=10-4 เทสลา (1 T = 
10,000 G, T = wb/m2) 

4) ขดลวดจ านวน 9 ชุด (3 ชุดตํอ 1 เฟส,N phase = 448.458 รอบตํอเฟส / 3 = 149.486 รอบตํอชุด 
~150 รอบตํอชุด) หาได๎จาก 
 

 






AN

Vbat
n

256.1

604.1       (2) 

โดยที่  Vbat คือ แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวแบตเตอรี่: [V]  
    N คือ ความเร็วรอบ: [รอบ/นาท]ี  
    n คือ จ านวนรอบ :[รอบ/เฟส]  
    A คือ พื้นที่หน๎าตัด: [m2]  
    β คือ ความหนาแนํนของสนามแมํเหล็ก: [T] 
  
ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 
    

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 

การท างานของวงจรตัดตํออัตโนมัติ ดังรูปที่ 3 และระบบการท างานในรูปที่ 4 จะตํออยูํกับแหลํงจํายจาก
แบตเตอรี่และแหลํงจํายจากการไฟฟูาที่แปลงเป็นแรงดันไฟฟูากระแสตรง โดยแหลํงจํายจากการไฟฟูาจะคงที่
แรงดันไฟฟูากระแสตรงที่ 15 โวลต์ ในสภาวะแรงดันไฟฟูาของแบตเตอรี่มากกวํา 11.5 โวลต์ ความต๎านทาน 22 
กิโลโอห์ม ความต๎านทานปรับคําได๎ 10 กิโลโอห์ม ละความต๎านทาน 18 กิโลโอห์ม LM311 จะควบคุมแรงดันของ
แบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นตัวจ ากัดแรงดันที่ปรับตั้งไว๎ให๎สลับการท างานของแหลํงจํายไฟฟูา จะสํงสัญญาณขาออกของ 
LM311 ขา 7 เป็น “0” (ไมํท างาน) ท าให๎หน๎าสัมผัสของรีเลย์ตัวที่ 1 (RL1) อยูํในสภาวะ NC ท าให๎หลอดไฟสํอง
ปูายและหลอดไฟแอลอีดีบริเวณสวนหยํอมหน๎าอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟูาติด แล๎วยังท าให๎หน๎าสัมผัสรีเลย์ตัวที่ 3 
(RL3) อยูํในสภาวะ NC เชํนกัน หลอดไฟแสดงสถานะการใช๎งานของแหลํงจํายจากแบตเตอรี่ (Battery LAMP) 

ระบบไฟฟูาของอาคาร (จากการไฟฟูา) 

 

เครื่องก าเนิด
ไฟฟูาแบบ

แมํเหล็กถาวร
โดยใช๎กังหันลม
เป็นต๎นก าลัง 

 

วงจรรักษา
ระดับ

แรงดันและ
วงจรประจุ
แบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ 

โหลดแสง
สวําง 

 

วงจรสวิตช์
ตัดตํอ

อัตโนมัติ 
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แสดงสถานะ และเมื่อแรงดันไฟฟูาของแบตเตอรี่น๎อยกวํา 11.5 โวลต์ LM311 ที่ควบคุมแรงดันของแบตเตอรี่ จะ
สํงสัญญาณขาออกของ LM311 ขา 7 เป็น “1” (ท างาน) ท าให๎มีกระแสไฟฟูาไหลผํานตัวทรานซิสเตอร์ BC337 
ท าให๎รีเลย์ตัวที่ 2 (RL2) อยูํในสภาวะ NO ท าให๎มีแรงดันจากการไฟฟูาที่แปลงเป็นแรงดันไฟฟูากระแสตรงไปจําย
ให๎กับหลอดไฟสํองปูายและหลอดไฟแอลอีดีบริเวณสวนหยํอมหน๎าอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟูาโดยที่หลอดไฟยัง
ท างาน แล๎วยังท าให๎หน๎าสัมผัสรีเลย์ตัวที่ 3 (RL3) อยูํในสภาวะ NO เชํนกัน หลอดไฟแสดงสถานะการใช๎งานของ
แหลํงจํายจากแบตเตอรี่ (Battery LAMP) จะไมํแสดงสถานะ แตํหลอดไฟแสดงสถานะการใช๎งานของแหลํงจําย
จากการไฟฟูา (PEA.Vdc LAMP) จะยังคงแสดงสถานะอยูํ 
 
ผลการทดลอง 

เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการจํายโหลดหลอดแอลอีดีขนาด 12 โวลต์ ขนาด 10 วัตต์ จ านวน 3 
หลอด และขนาด 7 วัตต์ จ านวน 7 หลอด และชุดควบคุมการท างาน โดยแยกเป็นการทดสอบดังนี้  

ตารางที่ 1 ตารางการอัดประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 35 แอมป์แปร์-ชั่วโมงจากเครื่องก าเนิด 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

เครื่องก าเนิดไฟฟูา แบตเตอรี่ 
แรงดันไฟฟูา 

(V) 
กระแสไฟฟูา 

(A) 
ก าลังไฟฟูา (W) แรงดันไฟฟูา 

(V) 
1 13.21 0.105 1.387 11.09 
2 13.27 0.099 1.313 11.48 
3 13.33 0.107 1.426 11.89 
4 13.31 0.101 1.344 12.27 
5 13.23 0.097 1.283 12.52 
6 13.28 0.102 1.354 12.78 
7 13.25 0.099 1.311 12.91 
8 13.30 0.103 1.369 13.03 

เฉลี่ย 13.27 0.102 1.348 12.25 
จากการทดสอบการอัดประจุแบตเตอรี่ตามระยะเวลาการใช๎งานของเครื่องปรับอากาศห๎องพักอาจารย์ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตากใช๎ระยะเวลาเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตํอวัน             
โดยได๎แรงดันเฉลี่ยในการอัดประจุ 13.27 โวลต์ และมีกระแสไฟฟูาเฉลี่ยในการอัดประจุ 0.102 แอมป์แปร์ ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่2 การทดสอบการจํายโหลดไฟฟูาแอลอีดี 12 โวลต์ รวม 79 วัตต์  

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

หลอดแอลอีดีสํองปูายสาขาวิศวกรรมไฟฟูา และโคมสํองสวํางบริเวณ 
สวนหยํอมหน๎าแผนกสาขาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล๎านนา ตาก 

แรงดันจาก
แบตเตอรี่ 

(V) 

แรงดันจาก
การไฟฟูา 

(V) 

กระแส 
ไฟฟูาจาก
แบตเตอรี่ 

(A) 

กระแส 
ไฟฟูาจาก 
การไฟฟูา 

(A) 

ก าลัง 
ไฟฟูา 
(W) 

1 12.12 - 3.41 - 41.33 
2 11.83 - 3.42 - 40.46 
3 11.51 - 3.40 - 39.13 

เฉลี่ย 11.82  3.41  40.31 
4  18.13  3.98 72.15 
5 - 18.14 - 4.00 72.56 
6 - 18.11 - 4.01 72.62 
7 - 18.11 - 3.99 72.25 
8 - 18.13 - 4.00 72.52 
9 - 18.12 - 3.99 72.30 
10 - 18.14 - 4.02 72.92 
11 - 18.12 - 4.01 72.66 

เฉลี่ย  18.12  4.00 72.49 
 
  จากการทดสอบที่โหลดหลอดแอลอีดีขนาด 12 โวลต์ ขนาด 10 วัตต์ จ านวน 3 หลอด และขนาด 7 วัตต์ 
จ านวน 7 หลอด  ในระยะเวลา 11 ชั่วโมง เมื่อแรงดันไฟฟูาของแบตเตอรี่ลดลงถึง 11.5 โวลต์ สวิตช์เลือก
แหลํงจํายจะท าการสลับแหลํงจํายจากแหลํงจํายจากแบตเตอรี่ไปเป็นแหลํงจํายจากการไฟฟูา ซึ่งในการจํายโหลด
ของแบตเตอรี่สามารถจํายแรงดันไฟฟูาให๎กับหลอดไฟสํองปูายและหลอดไฟแอลอีดีบริเวณสวนหยํอมหน๎าอาคาร
สาขาวิศวกรรมไฟฟูา ได๎เพียง 3 ชั่วโมง โดยจํายก าลังไฟฟูาเฉลี่ย 40.31 วัตต์ แรงดันเฉลี่ย 11.82 โวลต์ และ
กระแสไฟฟูาเฉลี่ย 3.41 แอมป์แปร์ ดังผลการทดสอบในตารางที่ 2 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  ชุดควบคุมสวิตช์ตัดตํอแหลํงจํายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติเป็นชุดเลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติโดยมี
การตรวจวัดแรงดันไฟฟูาจากแบตเตอรี่เพ่ือท าการเลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูา จากการทดสอบสามารถอัดประจุ
ไฟฟูาเก็บไว๎ในแบตเตอรี่ตลอดระยะเวลาการท างานของพัดลมระบายความร๎อนของเครื่องปรับอากาศ เฉลี่ยตํอวัน
แรงดันที่อัดประจุได๎เทํากับ 13.27 โวลต์ โดยใช๎ระยะเวลาอัดประจุเฉลี่ย 8 ชั่วโมง และแบตเตอรี่สามารถท าการ
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จํายโหลดเฉลี่ยได๎ 3 ชั่วโมง ในการจํายโหลดควบคุมด๎วยสวิตช์ตัดตํออัตโนมัติ โดยจํายให๎กับหลอดแอลอีดี 12 
โวลต์ 10 วัตต์ จ านวน 3 หลอด ส าหรับสํองปูายสาขาวิศวกรรมไฟฟูา และจํายให๎กับหลอดแอลอีดี 12 โวลต์ 7 
วัตต์ จ านวน 7 หลอด ส าหรับบริเวณสวนหยํอมหน๎าแผนก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนาตาก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช๎กับระบบแหลํงจํายกระแสไฟฟูาพลังงานทางเลือกอ่ืนและระบบควบคุมกับ
โหลดชนิดอื่น ๆ ได๎  
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การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานดา้นการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

The Approaches to Solving Problems of Financial and  
Accounting duties of Mae Sod Sub district Administrative Organization in Tak        

 

 สมใจ  บญุมาก1  สิรินี  ว่องวิไลรัตน์
2
  และรัตนา  สิทธิอ่วม

3
 

Somjai   Boonmak, Sirinee  Wongwilairat, Rattana  Sittioum 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหาร
สํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก 2) เพ่ือเปรียบเทียบระหวํางปัญหาการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัย
สํวนบุคคลของผู๎ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก            
3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาด๎านการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวน
ต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก  ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ปฏิบัติงานในสํวนการคลังของ
องค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ที่เป็นกลุํ มประชากร จ านวน 47 คน โดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข๎อมูลซึ่งผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการจัดสํง
แบบสอบถามด๎วยตัวเอง ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบคําความถี่  ร๎อยละ คําเฉลี่ย 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎สถิติ t-test และ ANOVA  ทดสอบสมมติฐาน และน าเสนอในรูปแบบตารางและ
การน าเสนอเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบวํา  

1.ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีการแก๎ปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหาร
สํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก   ในภาพรวมรายด๎านอยูํในระดับปานกลาง  เมื่อ พิจารณาเป็นราย
ด๎านอยูํในระดับปานกลาง 2 ด๎าน ได๎แกํด๎านการจํายเงินและด๎านการเก็บรักษาเงิน สํวนอีก 2 ด๎าน ได๎แกํด๎านการ
รับเงินและด๎านการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงิน มีปัญหาอยูํในระดับน๎อย  

2.ผลการเปรียบเทียบของผู๎ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีขององค์การ
บริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก จ าแนกตาม จ าแนกตามเพศ   พบวํา  โดยภาพรวมและราย
ด๎านไมํแตกตํางกัน  

3.ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะและแนวทางในการแก๎ปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและ
บัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก  ได๎ข๎อเสนอดังนี้ 1.ผู๎ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชีควรจะเป็นคนละคนกันอยํางเด็ดขาด ไมํควรให๎ดูแลทั้งเรื่องการเงินและบัญชีเพียงคนเดียว 2.ควร
มีการสํงเสริมในการอบรมในต าแหนํงงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง            
ค าส าคัญ :  การแก๎ปัญหา   การปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชี   องค์การบริหารสํวนต าบล 

 

                                                             
1 นักวิชาการเงินและบัญช ี องค์การบริหารสํวนต าบลแมกํุ…somjai0987@gmail.com 
2 อาจารย์ประจ าที่ปรึกษา 
3 อาจารย์ประจ าที่ปรึกษา 
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Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate (1) problems of financial and 

accounting duties of Mae Sod Sub district Administrative Organization in Tak, to compare (2) 
problems of financial and accounting duties with individual factors of financial and accounting 
officers of Mae Sod Sub district Administrative Organization in Tak, and  to explore (3) the 
approaches to solving problems of financial and accounting duties of Mae Sod Sub district 
Administrative Organization in Tak.The samples of the research were 47 financial and accounting 
officers of Mae Sod Sub district Administrative Organization. The instrument used in the research 
was questionnaires. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic 
means, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. The data was illustrated through tables 
and explanation.    
The findings of the research indicated that;  

1. Most respondents can solve problems of financial and accounting duties of Mae Sod 
Sub district Administrative Organization in Tak. They had overall satisfactions at the moderate 
level toward solving problems of financial and accounting duties of Mae Sod Sub district 
Administrative Organization in Tak. When each side was considered, it was found that there 
were 2 sides that seemed to be at the moderate level; that is payment and keeping the State 
deposits. In terms of receiving money and account recording, including reports, it can be said 
that both of them had the satisfaction at the low level. 

2. In terms of the result of the comparison of problems of financial and accounting 
duties with individual factors of financial and accounting officers of Mae Sod Sub district 
Administrative Organization in Tak, it was found that overall satisfactions and satisfaction on 
each side had no differences. 

3. The approaches to solving problems of financial and accounting duties of Mae Sod 
Sub district Administrative Organization in Tak were as follows; 

3.1 Officers of financial and accounting should be two different people. 
3.2 Officers of financial and accounting should be trained at least 2 times per year. 

Keywords: Solving Problems, Financial and Accounting duties, Sub district Administrative 
Organization 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม    พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการด าเนินงานโดยมีจุดมุํงหมาย
น าไปสูํการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนต าบลมีโครงสร๎างในการแบํงสํวนราชการของ
องค์การบริหารสํวนต าบล ประกอบไปด๎วย  ส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  สํวนการคลัง  สํวนโยธา  
สํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  สํวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และสํวนสวัสดิการและสังคม 
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สํวนการคลังถือเป็นสํวนราชการหนึ่งที่มีความส าคัญที่ชํวยให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีความสามารถในการ
บริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบล  ภารกิจหลักของสํวนการคลังประกอบไปด๎วย งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได๎ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และ งานควบคุมงบประมาณ (กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น. 
ออนไลน์ : 2557) 
 การปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบลเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่ง
จะต๎องปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายอยํางเครํงครัด ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวน
ต าบลจะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข๎องเป็นอยํางดี หากผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงิน
และบัญชีขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ก็อาจจะท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินและ
บัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎รับโทษทางวินัย ทางแพํง และทางอาญาได๎ แล๎วแตํความผิดที่เกิดขึ้นนั้นจะ
เป็นไปในลักษณะใด  (จรัล  ยงพานิช ,2532 ; 6 )  
  จากเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชี 
ขององค์การบริหารสํวนต าบล เพ่ือน าผลวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีของ
องค์การบริหารสํวนต าบลให๎เกิดประสิทธิภาพ ท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถบริหารงานเพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมากที่สุด   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบล  ในเขตอ าเภอแมํ
สอด จังหวัดตาก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระหวํางปัญหาการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก    
 3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาด๎านการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหาร
สํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก    
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มีหัวข๎อ ดังนี้ 
 สมาคมนักบัญชีและผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตแหํงประเทศไทย (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปะพร ศรี
จั่นเพชร, 2544 : 30 - 40 ; อ๎างอิงมาจาก สมาคมนักบัญชีและผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตแหํงประเทศไทย. 2542 : ไมํ
มีเลขหน๎า) ได๎ให๎ค านิยามของ การบัญชี ไว๎ดังนี้ 
 การบัญชี คือ ศิลปะ ของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และสรุปข๎อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท๎ายของการบัญชี คือ การให๎ข๎อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แกํบุคคลหลาย
ฝุาย และผู๎ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
 การบัญชี เป็นงานบริการอยํางหนึ่ง โดยท าหน๎าที่เสนอตัวเลขทางการเงินของกิจการเพ่ือใช๎ในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ กิจการสามารถเสนอตัวเลขทางการเงินและข๎อมูลทางการบัญชีในรูปแบบของงบการเงินซึ่ง
หมายถึง งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสํวนของเจ๎าของ และหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงิน เพ่ือให๎ผู๎ใช๎งบการเงินทราบถึงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
กิจการ 
 วัตถุประสงค์ของการบัญชี คือ เป็นกระบวนการบันทึกรายการตามเอกสารหลักฐานให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง
ตามระบบบัญชีที่ก าหนด และจัดท ารายการเงินแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งค านวณต๎นทุน
ผลงาน องค์กรต๎องจัดให๎มีการวางรูปแบบระบบบัญชีให๎เหมาะสมและ 
สอดคล๎องกับการด าเนินงาน ฐานะการเงินขององค์กร และยังสามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงความโปรํงใสคุ๎มคําและ
ประหยัด 
ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
  ระเบียบที่องค์การบริหารสํวนต าบลใช๎ปฏิบัติงานคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน   
การเบิกจํายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 
(การเงินและการบัญชีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 
2552 ,น.11- 27 )  แบํงหน๎าที่ การปฏิบัติงานออกเป็น 9 ด๎าน ประกอบด๎วย  1.ด๎านการเก็บรักษาเงิน 2.ด๎านการ
รับสํงเงิน 3.ด๎านการเบิกเงิน 4.ด๎านการกันเงิน 5.ด๎านการตรวจและอนุมัติเงินฎีกา 6.ด๎านการจํายเงิน 7.ด๎านเงิน
สะสม 8.ด๎านการถอนคืนเงินรายรับและการจ าหนํายหนี้สูญ  9. ด๎านการตรวจเงิน แตํผู๎วิจัยได๎เลือกศึกษาเพียง    
4 ด๎าน คือ 1. ด๎านการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน  2.ด๎านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน 3.ด๎านการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจํายเงินและ 4.ด๎านการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและการรายงาน เนื่องจากทั้งทาง 4 ด๎านถือวํา
เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงและมีความเปราะบางมากที่สุด หากการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด๎าน เป็นไปได๎ด๎วยดีก็จะสามารถ 
ปูองกันปัญหา และข๎อผิดพลาดทั้งตั้งใจ และไมํได๎ตั้งใจตลอดจนข๎อทุจริตที่มีตํอองค์การบริหารสํวนต าบล  
ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 
 
    ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 
ปัญหา 4 ด้าน 
1. ด๎านการรบัเงิน 
2. ด๎านการจํายเงิน 
3. ด๎านการเก็บรักษาเงิน 
4. ด๎านการบันทึกบัญชีและจดั

ท างานการเงิน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ต าแหนํงงาน 
- ประสบการณ ์

แ น วท า ง ใ น ก า ร แ ก๎ ไ ขปั ญ ห า ก า ร
ปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชี ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอ
แมํสอด จังหวัดตาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหาร

สํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  คือ  ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบล  ในเขตอ าเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก จ านวน 47  คน 

กลุํมตัวอยําง  ได๎แกํผู๎ปฏิบัติงานในสํวนการคลังขององค์การบริหารสํวนต าบล  ได๎แกํ หัวหน๎าสํวนการคลัง   
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ  เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ พนักงานจ๎าง
และนายกองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ านวน  47 คน  ได๎มาโดยวิธีการเลือกกลุํม
ตัวอยํางแบบเจาะจงท่ีปฏิบัติหน๎าที่เก่ียวกับผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 ตอน ได๎แกํ  
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ได๎แกํ เพศ อายุ ต าแหนํงงาน และประสบการณ์  มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  (Check  list) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีในองค์การบริหารสํวนต าบล   
ได๎แกํ  ด๎านการรับเงิน  ด๎านการจํายเงิน  ด๎านการเก็บรักษาเงิน และด๎านการบันทึกบัญชีและจัดท างานการเงิน  มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา ( Rating Scale )  5  ระดับ 
 ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ  มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีการด าเนินการดังนี้ 
 1.  ผู๎วิจัยท าหนังสือขอความรํวมมือและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข๎อมูลถึงผู๎ปฏิบัติงานด๎าน
การเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบล และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 2.  ติดตํอนัดหมายวัน  เวลาที่จะท าการเก็บรวมรวมข๎อมูลลํวงหน๎า 
 3.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให๎ผู๎ปฏิบัติงานในสํวนการคลังและผู๎บริหาร
ขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด  ได๎แกํ หัวหน๎าสํวนการคลัง เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ  เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ พนักงานจ๎าง และนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล ด๎วยตัวผู๎วิจัยเอง 
 4. ให๎กลุํมตัวอยํางสํงแบบสอบถามคืนให๎แกํผู๎วิจัย 
 5.  ตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย  ดังนี้ 
 1.  ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยใช๎คําร๎อยละ  
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2.  เปรียบเทียบระหวํางปัญหาการปฏิบัติงาน  กับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของ
องค์การบริหารสํวนต าบลโดยใช๎สถิติ t-test และANOVAs ทดสอบสมมติฐาน 
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3.  เสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาด๎านการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  และน าเสนอเชิงพรรณนา และจัดท า Focus Group จากผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านงานบัญชี 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมากเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร๎อยละ  78.7 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ  21.3 

สํวนมากมีอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร๎อยละ  44.7มีต าแหนํงพนักงานจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ  38.3มีอายุการท างาน
มากกวํา 6 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 46.8 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํมีการแก๎ปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวน
ต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมรายด๎าน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามปัญหาการปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมรายด๎านอยูํใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามของปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชี
ขององค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมรายด๎านเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
อยูํในระดับปานกลาง 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการจํายเงิน และด๎านการเก็บรักษาเงิน สํวนอีก 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการรับ
เงิน และด๎านการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน มีปัญหาอยูํในระดับ น๎อย 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างปัญหาการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามรายด้าน 

ผู๎ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหาร 
สํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตากจ าแนกตามเพศ มีรายละเอียดดังนี้ ปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงิน
และบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตากเพศชายโดยภาพรวมของกลุํมตัวอยําง 
อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบวํา มีความคิดเห็นในระดับปานกลางทั้ ง 4 ด๎าน โดยมีคําเฉลี่ยอยูํระหวําง 
2.57-2.86 ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการบันทึกบัญชีและจัดท างานการเงิน และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด๎านการรับเงินคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การ
บริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตากเพศหญิง โดยภาพรวมของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณา พบวํา มีความคิดเห็นในระดับปานกลางทั้ง 4 ด๎าน โดยมีคําเฉลี่ยอยูํระหวําง 2.56 -2.96 ด๎านที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการจํายเงิน และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด๎านการบันทึกบัญชีและจัดท างานการเงิน 
ผลการเปรียบเทียบของผู๎ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหาร
สํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตากจ าแนกตามเพศ โดยวิเคราะห์  t-test พบวํา  โดยภาพรวมและราย
ด๎านไมํแตกตํางกัน 
 เมื่อผู๎ศึกษาทดสอบเปรียบเทียบระหวํางปัญหาการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลของ
ผู๎ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ตามรายด๎าน  พบวํา 
ทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎านการรับเงิน ด๎านการจํายเงิน ด๎านการเก็บรักษาเงิน และ ด๎านการบันทึกบัญชีและท างาน
การเงิน จ าแนกตามการศึกษาแตกตํางกันแตํความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 
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   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และแนวทางในแนว
ทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎ให๎แนวทางการแก๎ปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหาร
สํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ดังนี้ 
 1.ผู๎ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเงิน และบัญชีควรจะเป็นคนละคนกัน อยํางเด็ดขาด ไมํควรให๎ดูแลทั้งเรื่อง
การบัญชีและการเงินเพียงคนเดียว 
 2.ควรมีการสํงเสริมในการอบรมในต าแหนํงหรือผู๎ดูแลเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี  อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 
หรือ ให๎เป็นสมาชิกสามัญ ตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ แหํงประเทศไทย แล๎วมีการอบรมตามที่
สภาวิชาชีพฯ ได๎ระบุไว๎ 
 3.กระบวนการในการปฏิบัติในระบบทางราชการมากจนเกินไป จึงท าให๎ทั้งเวลาเบิก-จําย มีความลําช๎า
มาก เห็นควรปรับหรือลดขั้นตอนลงเพื่อความรวดเร็ว และตํอเนื่องในการปฏิบัติให๎มีประสิทธิภาพ 
4.ข๎าราชการรุํนเกํา มักยึดถือธรรมเนียนปฏิบัติในองค์กรมากกวําปฏิบัติตามระเบียบในปัจจุบันตั้งแตํแรก มีการ
สร๎างความรู๎ใหมํและทัศนคติที่ดีกับงาน และระเบียบงานตั้งแตํแรก 
5.ข๎าราชการบางคนที่ท าในต าแหนํงงานเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน มีความรู๎ทางด๎านบัญชีน๎อยจนเกินไป  จนท าให๎
ปฏิบัติงานไมํถูกต๎องควรมีการน าไปอบรมที่เก่ียวกับการเงินและการบัญชีโดยตรง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการแก๎ปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหาร
สํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก พบวํา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการรับ
เงิน ด๎านการจํายเงิน ด๎านการเก็บรักษาเงิน และด๎านการบันทึกบัญชีและท างานการเงิน โดยมีคําเฉลี่ยอยูํระหวําง 
2.57-2.86 ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการบันทึกบัญชีและจัดท างานการเงิน และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด       
คือ ด๎านการรับเงิน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กิมรวย  แปูนทอง (2548) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎านการเงินและ
บัญชี เทศบาลนครอุบลราชธานี เห็นวํา ปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชีโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ปรากฏวําอยูํในระดับมาก 1 ด๎าน คือ ด๎านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินและระดับ
ปานกลาง 6 ด๎าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน ด๎านการบริหารการเงิน
และบัญชี ด๎านการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและอนุมัติฎีกา ด๎านการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเงิน ด๎านการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรักษาเงิน ด๎านการปฏิบัติเกี่ยวกับการจํายเงิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน  
พบวําการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน  
การตรวจสอบและการอนุมัติการจํายเงิน และการตรวจเงินมีปัญหาอยูํในระดับปานกลาง สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ กลีบแก๎ว  สีหไตร (2542) ได๎ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีโรงเรียนในมัธยมศึกษาสังกัดจังหวัด
หนองคาย ผลการศึกษาพบวํา ปัญหาการปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชี โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง    
และเมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนและสถานภาพพบวํา  ปัญหาการปฏิบัติงานของโรงเรียนขนาดเล็ก         
โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํามีปัญหาอยูํในระดับปานกลาง 4 ด๎าน คือ            
ด๎านการจัดเก็บรายได๎และน าสํงเงินรายได๎แผํนดิน ด๎านการเบิกจํายการจัดเก็บและการน าสํงเงินนอกงบประมาณ 
ด๎านการบันทึกรายการบัญชี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ประทวน  ศิริเดชไชยวงศ์ (2543) ได๎ศึกษาปัญหาการ
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ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม  โดยภาพรวมมีปัญหา
อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา มีปัญหาเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย                  
คือด๎านการประเมินผลการใช๎จํายเงินตามแผนการใช๎จําย ด๎านการรับเงิน ด๎านการควบคุมและตรวจสอบ ด๎านการ
จํายเงิน  ด๎านการท าหลักฐานการเงินและบัญชี  และด๎านการเก็บรักษาเงิน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พันธ์ธิภา 
สุงข์สุวรรณ (2554) ได๎ศึกษา การพัฒนาด๎านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารสํวนต าบลถ้ ากระตํายทอง 
อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร พบวํา สภาพปัญหาการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลด๎านการเงินและบัญชี
ขององค์การบริหารสํวนต าบลถ้ ากระตํายทอง อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร ที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ
หลักนิติธรรม ซึ่งกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งในการปฏิบัติงาน งานด๎านการจัดเก็บรายได๎ มีขั้นต๎นที่ยุํงยากมาก
เกินไป บางครั้งท าให๎เจ๎าหน๎าที่เกิดความสับสนและปฏิบัติไมํถูกต๎อง และเนื่องจากกระบวนการเบิกจํายมีขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสารจ านวนมาก แนวทางในการพัฒนางานด๎านบัญชีและการเงินควรมีการพัฒนาสํงเสริมความรู๎
ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี เพ่ือให๎มีความรู๎เพ่ิมเติมและสามารถปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องในเรื่อง
ของความรู๎ด๎านระเบียบ กฎหมายในการสํงฝึกอบรม ระเบียบ ข๎อบังคับคูํมือการบัญชีและหนังสือสั่งการ รวมทั้ง
วิธีการปฏิบัติงานถูกต๎อง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการบริหารงานด๎านงบประมาณ และไมํสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ สมจิตต์ นุวัตสุข (2545) ได๎ศึกษา ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานในสายงานด๎านการเงิน
และบัญชี กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบวํา ข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที่ท่ีปฏิบัติงานในสายงานการเงินและบัญชี ในภาพรวมพบวํามีปัญหาอยูํในระดับคํอนข๎างมาก และทุกด๎าน
มีปัญหาคํอนข๎างมาก โดยด๎านบุคลากรเป็นล าดับที่ 1 รองลงมาด๎านระบบการท างาน และด๎านระบบงบประมาณ 
ส าหรับข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาในการท างาน เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานเห็นวําควรมีการจัดให๎มีแผนการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู๎ที่ใช๎ในการปฏิบัติงานและควรจัดให๎มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกๆ เดือน 
ในด๎านระบบการท างานควรมีการท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินเสนอผู๎บังคับบัญชาอยํางน๎อยเดือนละ
ครั้ง ในเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอปัญหาในการปฏิบัติที่มีผลตํอปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานในสาย
งานด๎านการเงินและบัญชี กรมการศาสนา พบวําเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานในสายงานด๎านการเงินและบัญชี กรมศาสนา 
ที่มีอายุตํางกันมีปัญหาในการปฏิบัติงานแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยในครั้งต่อไป 
 ในการศึกษางานวิจัยครั้งตํอไป ควรเลือกสถานะขององค์การบริหารสํวนต าบลที่มีขนาดใกล๎เคียงกัน เพ่ือ
ได๎มีการเปรียบเทียบความบํอยในการปฏิบัติงานของผู๎ปฏิบัติงานด๎านบัญชีและการเงิน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดีเพราะได๎รับความกรุณรอยํางดียิ่ง จาก ดร .สิรินี  วํองวิไลรัตน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา และดร .รัตนา สิทธิอํวม อาจารย์ที่ปรึกษารํวม ที่ได๎กรุณาให๎ค าปรึกษาชี้แนะเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัย  ขอขอบคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่กรุณาประสิทธิ์
ประสารความรู๎และประสบการณ์แกํศิษย์ 
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ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อโรงเรือนปิดแบบประกันราคา             
ในจังหวัดปราจีนบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

EFFICIENCY IN THE USE OF FACTORS OF PRODUCTION IN A BROILER 
EVAPORATION COOLING FARM UNDER GUARANTEED PRICE IN  PRACHINBURI 

 
จารุพรรณ  สินสมบตัิ1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพของการใช๎ปัจจัยในการผลิตไกํเนื้อ และ
วิเคราะห์สมการในการผลิตไกํเนื้อในโรงเรือนระบบปิดภายใต๎สัญญาประกันราคา ประชากรที่ใช๎ศึกษาคือ 
เกษตรกรผู๎เลี้ยงเนื้อในระบบพันธะสัญญาประกันราคาภายในโรงเรือนระบบปิดในจังหวัดปราจีนบุรี  ปีการผลิต 
2558 ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 138 ราย เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์โดยสมการตัวแบบเชิงเส๎น ( Linear form) ผลการวิจัยพบวํา 
ปริมาณอาหารในการเลี้ยง ยาและเวชภัณฑ์ จ านวนไกํที่เลี้ยง  แรงงานคน และขนาดฟาร์ม สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ระดับR2=.56ณ.ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ95สํวนการประสิทธิภาพการใช๎ปัจจัยการผลิตใน
สํวนเกษตรกรมีการใช๎ปริมาณอาหารในการเลี้ยงมากกวําระดับที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่มีปริมาณไกํที่
เลี้ยงในแตํละรุํนการเลี้ยงน๎อยกวําระดับท่ีเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจดังนั้นเกษตรกรควรลดระดับการใช๎ปริมาณอาหาร
ในการเลี้ยงลงและเพ่ิมจ านวนตัวในการเลี้ยงในแตํละรุํนภายใต๎เงื่อนไขหรือข๎อก าหนดที่เกษตรกรเผชิญอยูํ 
ค าส าคัญ : ไกํเนื้อ,พันธะสัญญา,ปัจจัยการผลิต,ประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  
 

Abstract 
 The objective of this study was to analyze the broiler production function, in broiler 
farming with evaporative cooling system, under the contract farming for which the prize was 
guaranteed. In addition, this research also aimed to study the efficiency of input utilization for 
broiler farming. The participants were agricultures in Prachinburi who had signed the contract 
farming for broiler farming with evaporative cooling system in 2015. After the recruitment by 
random selection, a total of 138 agricultures were invited to participate in this study. The 
participants were invited to answer the questionnaire and an intensive interview to provide the 
necessary data to this study. Linear form analysis was performed to predict boiler production 
function. Multiple regression exhibited different factors influencing the efficiency of boiler 
farming; amount of food, pharmaceutical products, number of boilers, employees and farm size. 
The data analysis revealed that the proportion between food and number of broilers was not in 
balance. The agricultures fed their broilers with excess amount of food. Therefore, balancing the 
quantity of food and the number of broilers should improve the efficiency of broiler farming. 
ค าส าคัญ: Broiler,Contract Farming ,Technical efficiency, Economic efficiency,Input use 
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บทน า 
จากสถานการณ์การแขํงขันเพ่ือต๎องการเพิ่มสํวนแบํงการตลาดของธุรกิจไกํเนื้อในตลาดโลกมีความรุนแรง

เพ่ิมมากข้ึนสํงผลให๎ในแตํละหนํวยการผลิตของธุรกิจไกํเนื้อต๎องเรํงพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานในการผลิตเพ่ือให๎
ไกํมีคุณภาพเทําเทียมกันทั้งระดับการเลี้ยงเพื่อบริโภคในประเทศและเพ่ือการสํงออกการน าเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎า
มาใช๎เพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงไกํโดยให๎ความส าคัญการลดต๎นทุนในกรเลี้ยง การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงให๎ได๎
มาตรฐานซึ่งต๎องไมํมีสารพิษหรือสารเคมีตกค๎างเกินปริมาณที่ก าหนด รวมทั้งระบบการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
คุ๎มครองสวัสดิภาพไกํ แนวทางหนึ่งคือ การเปลี่ยนโรงเรือนเลี้ยงไกํระบบเดิมที่เป็นระบบเปิด(Open System) ซึ่ง
ถือวําเป็นเทคโนโลยีเกําจมาเป็นโรงเรือนระบบปิดแบบอีแวป (Evaporation Cooling System) ซึ่งมีการควบคุม
สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรือนให๎เหมาะสมในการเลี้ยง และสามารถลดการแพรํระบาดของเชื้อโรคได๎ (อ าพร อัศว
ภูษิตกุล. 2547) 

การเลี้ยงไกํเนื้อแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นการท าฟาร์มแบบอิสระนั้นเกษตรกรมักมีข๎อจ ากัดหลายด๎านเชํนการ
เข๎าถึงแหลํงเงินลงทุนการขาดสภาพคลํองในเงินทุนหมุนเวียนการขาดความรู๎ในระบบการเลี้ยงที่ได๎มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังต๎องรับความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดคุณภาพเนื้อไกํที่ไมํได๎มาตรฐานความผันผวน
ของราคาอาหารสัตว์และราคาผลผลิตไกํเนื้อในตลาดซึ่งปัญหาเหลํานี้อาจสํงผลตํอรายได๎เของเกษตรกร ดังนั้น
ระบบ Contract Farming หรือ “ เกษตรพันธสัญญา” ได๎ถูกน ามาใช๎ในการพัฒนาระบบการเลี้ยงไกํเนื้อของ
เกษตรกรไทยโดยบริษัทที่ท าธุรกิจไกํเนื้อแบบครบวงจรรายใหญํหลายรายได๎ปรับรูปแบบการเลี้ยงจากที่เคยเลี้ยง
เองทั้งหมดเป็นการสํงเสริมให๎เกษตรกรท าการเลี้ยงไกํเนื้อให๎กับบริษัทและให๎การสนับสนุนด๎านการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีและการควบคุมมาตรฐานการเลี้ยงอยํางมีประสิทธิภาพการ ท าการตลาดการบริหารจัดการราคา
สนับสนุนการเข๎าถึงแหลํงทางการเงินจัดหาปัจจัยการเลี้ยงบางสํวนให๎กับเกษตรกร และเมื่อไกํมีน้ าหนักตาม
ก าหนดจะต๎องจ าหนํายไกํเนื้อให๎กับบริษัทคํูสัญญาจ าจ านวนและราคาท่ีได๎ตกลงกันไว๎ลํวงหน๎าท าให๎เกษตรกรที่เคย
เลี้ยงไกํแบบอิสระเองได๎ให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก เนื่องจากเป็นการชํวยลดความเสี่ยงจากความไมํแนํนอนของ
ราคาเนื้อไกํในตลาด ด๎วยการเลี้ยงเป็นมีสัญญาผูกพันหรือพันธะสัญญา (Contract Farming) 
 จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดในเขตภาคกลางที่มีปริมาณการเลี้ยงไกํเนื้ออยูํเป็นจ านวนมาก จากข๎อมูล
สถิติปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ พบวํา ตั้งแตํปีพ.ศ. 2552-2556 ปราจีนบุรีมีปริมาณการเลี้ยงไกํเนื้ออยูํใน 5 อันดับ
แรกของประเทศ และมีปริมาณการเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้นในแตํละปี จนกระทั้งในปี 2556 มีจ านวนการเลี้ยงไกํเนื้อ
ทั้งสิ้น 17,630,961 ตัว การเลี้ยงโดยสํวนใหญํเป็นการเลี้ยงเพ่ือการค๎า ภายในโรงเรือนระบบปิดและได๎การรับรอง
มาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์รูปแบบการเลี้ยงโดยสํวนใหญํเป็นการเลี้ยงแบบ Contract Farmig กับ
บริษัทเอกชนหลายแหํงได๎แกํ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จ ากัดและบริษัทเบทาโกรจ ากัดบริษัท พนัสโพทรี จ ากัด 
บริษัทไทยฟููด จ ากัด มหาชน เป็นต๎น โดยที่เกษตกรผู๎เลี้ยงจะต๎องท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทผู๎ประกัน
ในเรื่องเกี่ยวกับราคาซื้อขาย จ านวนไกํเนื้อ โดยเกษตรกรมีข๎อผูกพันในการต๎องซื้อลุกไกํ อาหารและยาทั้งหมดจาก
บริษัทผู๎ประกันเทํานั้น ในด๎านการลงทุนผู๎เลี้ยงจะต๎องรับผิดชอบทั้งหมด (สัตว์เศรษฐกิจ, 2545) ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํเนื้อแบบ Contract Farming คือท าอยํางไรเพื่อที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในด๎านปริมาณและคุณภาพตลอดจนลดต๎นทุนการผลิตตํอหนํวยหรือต๎องการเพ่ิมก าไรของหนํวยธุรกิจให๎มากขึ้น 
 ด๎วยเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงมีความสนใจท าการศึกษาถึงปัจจัยการผลิตที่มีความสัมพันธ์ตํอการเลี้ยงไกํ
เนื้อภายในโรงเรือนระบบปิดแบบประกันราคา ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํเนื้อในจังหวัดปราจีนบุรี และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของการใช๎ปัจจัยการผลิตซึ่งจะสะท๎อนถึงคุณภาพของปัจจัยการผลิตที่มีอยูํวํามีการใช๎อยํางเหมาะสม
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หรือไมํผลการศึกษาที่ได๎มาชํวยในการตัดสินใจให๎แกํเกษตรกรสามารถน าไปใช๎ประกอบการวางแผนการใช๎ปัจจัย
การผลิตอยํางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือประมาณการฟังก์ชั่นการผลิตไกํเนื้อโรงเรือนปิดแบบประกันราคา 
2.  เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช๎ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํเนื้อภายในโรงเรือนระบบปิด

แบบประกันราคา ในจังหวัดปราจีนบุรี 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ฟังก์ชั่นการผลิตกลําวถึงความสัมพันธ์ระหวํางผลผลิตกับปัจจัยผันแปรตัวหนึ่งโดยก าหนดให๎ปัจจัยอ่ืนๆ
คงที่ถ๎าหากปัจจัยผันแปรนั้นมีอยูํอยํางไมํจ ากัดแล๎วความสัมพันธ์ดังกลําวจะเป็นไปตามกฎวําด๎วยผลตอบแทนลด
น๎อยถอยลง (Law of Diminishing Return) (ศานิต เก๎าเอ้ียน, 2538, หน๎า 10) ส าหรับฟังก์ชั่นการผลิตสามารถ
เขียนอยูํในรูปสมการคณิตศาสตร์ได๎ดังนี้ (ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, 2539, หน๎า 6)  

Q = f (X1, X2 , X3 , … , Xn) 
โดยก าหนดให๎ Q = ปริมาณผลผลิต 
X1 , … , Xn= ปัจจัยการผลิตชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ n 
จากฟังก์ชั่นการผลิตข๎างต๎นสามารถแสดงฟ่ังก์ชั่นการผลิตในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ได๎หลาย

รูปแบบที่ส าคัญในการศึกษานี้เลือกใช๎ฟังก์ชั่นเชิงเส๎น (Linear function form) ในการประมาณการสมการการ
ผลิตเนื่องจากมีการใช๎ จุดวิกฤติ(DUMMY)ในการแบํงขนาดฟาร์ม และเป็นการแก๎ปัญหาการละเมิดสมมติฐาน
สมการถดถอย(Classical Assumption of Linear Regresstion) (ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์. 2546. หน๎า 5-1) 

Y = A bn

n

bbb

XXXX ........
3

3

2

2

1

1
 

โดยก าหนดให๎ 
 A = คําคงที่ที่ได๎จากการคาดคะเนฟังก์ชันการผลิต 
  I = คําความคลาดเคลื่อน (Error Term)เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไมํได๎ 
 b1, b2, b3, b4, b5 = คําสัมประสิทธิ์ของปัจจัยการผลิตตํางๆ ซ่ึงแสดงความยืดหยุํนของปัจจัยนั้นๆด๎วย 

เกียรติภูมิ พฤกษะวัน (2547) ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตไกํเนื้อของเกษตรกร
คูํสัญญาในอ าเภอพร๎าวจังหวัดเชียงใหมํโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํเนื้อ  40 ฟาร์มผลการศึกษาพบวํา
การศึกษาฟังก์ชันการผลิตแบบคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Function) สมการการผลิตของการผลิตไกํเนื้อ
ของเกษตรกรคูํสัญญาในอ าเภอพร๎าวจังหวัดเชียงใหมํมีตัวแปรตํางๆได๎แกํพ้ืนที่ที่ใช๎เลี้ยงปริมาณอาหารคําเวชภัณฑ์
จ านวนแรงงานจ านวนไกํที่เลี้ยงเริ่มต๎นตัวแปรที่ศึกษาปริมาณอาหารจ านวนแรงงานจ านวนไกํที่เลี้ยงเริ่มต๎น
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตได๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพ
การใช๎ปัจจัยในการผลิตประสิทธิภาพทางเทคนิคซึ่งพิจารณาจากผลิตภาพเพ่ิม(marginal physical product, 
MPP) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของผลผลติอันเนื่องจากการใช๎ปัจจัยการผลิตผันแปรชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้น  1 หนํวย 
โดยก าหนดให๎ปัจจัยผันแปรชนิดอื่นๆคงที่จะสํงผลตํอปริมาณผลผลิตอยํางไร พบวําปริมาณอาหารให๎ผลผลิตไกํเนื้อ
มากที่สุดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจควรเพ่ิมจ านวนไกํที่เลี้ยงลดปริมาณอาหารและจ านวนแรงงานลงเพ่ือให๎ได๎
ก าไรสูงสุด 
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นรินทร์ เชวงนิรันดร และคณะ (2551) ได๎ท าการศึกษาประสิทธิภาพการใช๎ปัจจัยการผลิตและต๎นทุนการ
ท าฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐมโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎เลี้ยงสุกรจ านวน 146 รายผลการศึกษาพบวํา 
ความสัมพันธ์ระหวํางผลผลิตและปัจจัยการผลิตเมื่อน ามาโดยใช๎ฟังก์ชันการผลิตแบบคอบป์-ดักลาส (Cobb-
Douglas Function) ปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติในฟังก์ชันการผลิตแบบคอบดักลาสได๎แกํแรงงานพ้ืนที่เลี้ยงพันธุ์
และอาหารจากแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคพบวําผลผลิตเพ่ิมของปัจจัยพ้ืนที่ที่เลี้ยงมีคําสูงกวําผลผลิตเพ่ิม
ที่เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆผลการศึกษายังพบอีกวําเพ่ือให๎การผลิตเกิดประสิทธิทางเศรษฐกิจ ที่ท าการวิเคราะห์โดย
เปรียบเทียบมูลคําของผลผลิตเพ่ิมจากการใช๎ปัจจัยการผลิตแตํละชนิด (value ofmarginal product, VM ) กับ
ราคาปัจจัยการผลิตชนิดนั้นๆการผลิตจะมีระดับการใช๎ปัจจัยการผลิตที่หรือไมํเหมาะสมโดยที่ 

VMP
i

x = มูลคําเพ่ิมของผลผลิตของปัจจัยการผลิต
i

X  
 MPP

i
x =ผลผลิตเพ่ิมของปัจจัย

i
X  

 Py =ราคาผลผลิต 
พบวําคําท่ีได๎ เกษตรกรควรเพิ่มปัจจัยการผลิตได๎แกํแรงงานพ้ืนที่เลี้ยงพันธุ์อยํางไรก็ตามเกษตรควรลด

ปริมาณอาหารสัตว์ลงเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพดังกลําว 
Bharat Ramasawami, Pratap Singh Birthaland P.K. Joshi.(2005)ในประเทศอินเดียมีการศึกษา

ประสิทธิภาพและการแบํงสรรจากการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันกรณีเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์ปีกโดยวิเคราะห์ถึง
ผลประโยชน์ที่ได๎รับจากการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันที่รัฐ Andhra Pradesh พบวําการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันมี
ประสิทธิภาพมากกวําแบบไมํมีสัญญาผูกพันประสิทธิภาพสํวนเกินที่ได๎รับจากผู๎แปรรูปคือได๎รับความเสี่ยงต่ า 
ผลตอบแทนสูงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและการปฏิบัติทางการผลิตซึ่งผู๎แปรรูปจะคัดเลือกเกษตรกรที่จะเป็นผู๎ท า
การผลิตได๎เกษตรกรที่เข๎ารํวมการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันเดิมมีฐานะยากจนกวําเกษตรกรผู๎เลี้ยง 

ประชากร คือเกษตรกรที่เลี้ยงไกํเนื้อแบบประกันราคาในโรงเรือนระบบปิดในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ผํานการ
ตรวจขึ้นทะเบียนฟาร์มมาตรฐานไกํเนื้อ จ านวน 315 ราย จากนั้นได๎ท าการคัดเลือกจากบริษัทคูํสัญญาที่มีการ
เลี้ยงมากที่สุด 3 อันดับ คือ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน)บริษัทไทยฟููดส์คอนแทรคฟาร์มมิ่ง จ ากัด
และบริษัทพนัสโพลทรี่ จ ากัด พบวํา จ านวนฟาร์มของเกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํเนื้อในพันธะสัญญาของทั้ง 3 บริษัทนี้มี
จ านวน 212 ฟาร์ม จากนั้นก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางที่ในการวิจัยโดยเทียบจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie ; & Morgan. 1970) ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 136 คน จากนั้นท าการสุํมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดสํวนในแตํละขนาดฟาร์ม คือ ขนาดฟาร์มตัวอยํางเป็น 3 ขนาด คือ 
ฟาร์มขนาดเล็ก จ านวนไกํเนื้อ ≤20,000 ตัวฟาร์มขนาดกลาง  คือ จ านวนไกํ 20,001 – 100,000 ตัว ฟาร์มขนาด
ใหญํ มีจ านวนไกํเนื้อ>100,001 และท าการสัมภาษณ์แล๎วน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎จากกลุํมตัวอยํางมาท าการ
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยมีขั่นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิตไกํเนื้อในรูปสมการเส๎นตรงด๎วยวิธีสมการเส๎นตรงได๎ในรูปของ  
 

2211
XbXbaY

i


4433
XbXb  DXb 

55
+

i
  

 โดยที่    Y = ผลผลิตไกํเนื้อมีหนํวยเป็นกิโลกรัมตํอตารางเมตรรุํนการเลี้ยง 

1
X =ปริมาณอาหารไกํที่ใช๎ไปในการเลี้ยงไกํ (กก./ตร.ม./รุํน) 

2
X = ทุนคําใช๎จํายทั้งหมดที่เป็นคํายาและวิตามินและเวชภัณฑ์(บาท./ตร.ม./รุํน) 

3
X = จ านวนไกํที่เกษตรกรเลี้ยง(ตัว/ตร.ม./รุํน) 
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 4
X = แรงงานเพ่ือใช๎ในการเลี้ยงไกํ(คน/รุํน) 

5
X = แรงงานเครื่องจักรซึ่งวัดจากมูลคําเชื้อเพลิงที่ใช๎ไป(บาท./ตร.ม./รุํน) 
D = ตัวแปรหุํนของขนาดฟาร์ม   ; D0  เป็น 0 เมื่อ ฟาร์มมีขนาดการเลี้ยง  20,000 
D1  เป็น 1 เมื่อฟาร์มมีขนาดการเลี้ยง >20,000 
โดยมีคํา A และคํา b1 – b7เป็นคําสัมประสิทธิ์ 
เบื้องต๎นจะต๎องพิจารณาคําสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระเพ่ือไมํให๎เกิดปัญหาMullticolinearity โดยผู๎วิจัย

พิจาณาจากตาราง Colleration  VIF <10 (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, 2556, หน๎า 133-134) จากนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์หาสมการการผลิตด๎วยวิธีmultiple linear regression เลือกตัวแปรด๎วยวิธี Enter เพ่ือท าการประมาณ
สมการการผลิตซึ่งจะใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยก าหนดคํานัยส าคัญที่P <0.05 เพ่ือหาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับผลผลิตที่ปรากฏอยูํในสมการการผลิต 

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical efficiency) โดยวัดจากผลผลิตเพ่ิม 
(Marginal product) ของการใช๎ปัจจัยการผลิตโดยผลผลิตเพ่ิมของการใช๎ปัจจัยชนิดที่ i  เขียนเป็นสมการได๎ดังนี้ 

MPP
i

x =   
X

Y



  =  
i

X

XXXXXf



 ),,,(
5432,1       ; ผลผลิตเพ่ิมจากการใช๎ปัจจัยชนิดที่ i เมื่อ

ก าหนดปัจจัยอื่นๆคงท่ี 
ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ(Economic efficiency)เป็นประสิทธิภาพของการใช๎ปัจจัย
การผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช๎ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและให๎ได๎ก าไรสูงสุดภายใต๎ข๎อสมมุติที่จ าเป็นคือตลาดปัจจัย
การผลิตและผลผลิตเป็นแบบแขํงขันสมบูรณ์นั่นคือผู๎ผลิตจะต๎องใช๎ปัจจัยการผลิตชนิดนั้นจนกระทั่งมูลคําผลผลิต
เพ่ิมเทํากับราคาปัจจัยการผลิตชนิดนั้นๆเงื่อนไขระดับการใช๎ปัจจัยที่ให๎ก าไรสูงสุดคือ  
  

ixi
PxVMP    ;  โดยก าหนดให๎ i  = 1,2,3,4,5 

 
ผลการทดลอง 

ผลที่ได๎จากการวิเคราะห์โดยใช๎แบบจ าลองสมการถดถอยแบบมีตัวแปรหลายตัว (Multiple regression 
model) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตไกํเนื้อท่ีเลี้ยงในระบบโรงเรือนปิดแบบสัญญญาประกันราคา 
หลังจากมีการแก๎ปัญญาหา Mullticolinearityและ Heterroskedasticityจะได๎สมการแบบใหมํดังนี้ 
Y   =   -0.227

1
X  + 0.218

2
X +  0.001

3
X +1.146

4
X + 0.195

5
X  - 0.081

6
X +1.170 D      (7.576)**

 (0.020)**  (4.751)** (1.212)** (-9.989)**  (2.004)* 
*** ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 99  ** ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 2
R =  .587 Adj. 2

R  =  .568     F  =  30.999    Sig. F  =  0.000 
เมื่อพิจารณาคํา F ซึ่งเป็นคําสถิติส าหรับทดสอบตัวแปรอิสระตํางๆ มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นกับตัวแปรตาม

จึงสรุปสมมติฐานได๎วําปฎิเสธH0ยอมรับ H1 : ตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ์เชิงเส๎นกับตัวแปรตามและคํา R2 มีคํา
เทํากับ0.568แสดงวําตัวแปรอิสระที่น าเข๎ามาพิจารณาในแบบจ าลองทั้งหมดมีความสามารถในการอธิบายความ
แปรปรวนของผลผลิตไกํเนื้อได๎อยํางถูกต๎องร๎อยละ56.83สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ43.17อาจเป็นผลของปัจจัยอ่ืนๆซึ่ง
ไมํได๎น าเข๎ามาพิจารณาในแบบจ าลองเชํน ลักษณะของตัวโรงเรือน สภาพอากาศ เทคนิคในการเลี้ยง เป็นต๎น  
 จากสมการแสดงผลการวิเคราะห์สมการการผลิตไกํเนื้อ โดยท าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของคํา
สัมประสิทธิ์ของปัจจัยการผลิตแตํละตัว โดยพิจารณาจากคํา t-value เพ่ือดูวําตัวแปรใดบ๎างมีอิทธิพลตํอการ
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เปลี่ยนแปลงของตัวแปลตามพบวํา คําสัมประสิทธิ์ของปริมาณอาหาร (X1)และจ านวนไกํ (X3) มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ99 ตัวแปรDummy ซึ่งหมายถึงขนาดฟาร์มมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร๎อยละ 95 ยาและเวชภัณฑ์ (X2) แรงงานคน (X4) สัมประสิทธิมีคําเป็นบวกแตํมีนัยส าคัญต่ ากวําร๎อยละ 80 
สุดท๎ายคําสัมประสิทธิ์แรงงานเครื่องจักร (X5) ซึ่งวัดจากมูลคําการใช๎เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักรที่ใช๎ใน
การเลี้ยงกลับมีคําติดลบที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 72 ตามทฤษฏีแล๎วเมื่อเพ่ิมปัจจัยการผลิตเข๎าไปจะต๎องท า
ให๎ผลผลิตเพ่ิมขึ้นแตํเครื่องหมายกลับมีคําเป็นลบนั่นหมายถึงท าให๎ผลผลิตต่ าลง ซึ่งไมํเป็นไปตามทฤษฏี ดังนั้นจึง
ตัดตัวแปรนี้ออกไปแล๎วน าตัวแปรทีเหลือ 5 ตัว (พร๎อม Dummy) มาประมาณการสมการการผลิตใหมํและพบวํา
ไมํมีปัญหาในการทดสอบข๎อตกลงเบื้องต๎นสมการถดถอยพหุคูณ จึงได๎สมการใหมํดังนี ้
Y    =   -0.273  +  0.272

1
X  +   0.015

2
X  + 1.022

3
X  + .201

4
X   + 1.124 D  

  (-.118)**     (7.468)**        (.186)        (4.833)**    (1.252)      (2.030)* 
***  มีระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 99 ** ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 2
R =  .584 Adj. 2

R  =  .568       F  =  37.018 Sig. F =  0.000 

จากสมการใหมํคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแรงงานคน (X4)และ ยาและเคมีภัณฑ์ (X2) ไมํมีนัยส าคัญทาง
สถิติ จึงนับวําไมํมีผลตํอผลผลิตไกํเนื้อ เมื่อพิจารณาจากความหมายของคําสัมประสิทธิ์หน๎าตัวแปร X1 แสดงถึง
เมื่อเพ่ิมปริมาณอาหารในการเลี้ยงขึ้น 1 หนํวยจะมีผลท าให๎น้ าหนักไกํเนื้อเพ่ิมขึ้น .272 หนํวย โดยปัจจัยอ่ืนๆคงที่ 
สัมประสิทธิ์หน๎าตัวแปร X3  แสดงถึงเมื่อเพ่ิมจ านวนตัวในการเลี้ยงขึ้น1หนํวยจะมีผลท าให๎น้ าหนักไกํเนื้อเพ่ิมขึ้น
1.022หนํวยแล เพ่ิมจ านวนขนาดพ้ืนที่ในการเลี้ยง(D) ขึ้น 1 หนํวยจะมีผลท าให๎น้ าหนักไกํเนื้อเพ่ิมขึ้น 1.124 
หนํวย 

2. ประสิทธิภาพการใช๎ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 
   การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช๎ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ประสิทธิภาพ
เชิงเทคนิค และประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 2.1 ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการใช๎ปัจจัยการผลิต 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการใช๎ปัจจัยการผลิต (ตารางที่ 2) พบวํา ปริมาณอาหารที่ใช๎ในการ
เลี้ยงมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสูงสุด กลําวคือ ผลผลิตเพ่ิมจากการใช๎ปัจจัยอาหารไกํเนื้อมีคําเทํากับ 0.272 กก.
ตํอตร.ม.ตํอรุํนการเลี้ยง ซึ่งมีคําเข๎าใกล๎ 0 (MPP=0) ซึ่งเป็นจุดที่มีระดับการใช๎ปัจจัยอยํางมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคสูงสุด หรือกลําวได๎วําเมื่อเพ่ิมปริมาณอาหารไกํเนื้อในการเลี้ยง 1กก./ตร.ม. จะท าให๎ไกํเนื้อมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น 
0.272 กก.ตํอตร.ม. โดยก าหนดให๎ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ ในสํวนจ านวนไกํในการเลี้ยงก็เชํนเดียวกันผลผลิตเพ่ิมของ
จ านวนตัวในการเลี้ยงมีคําเทํากับ 1.022 กก./ตร.ม.ตํอรุํนการเลี้ยง นั่นหมายถึงวํา เมื่อมีการเพ่ิมจ านวนตัวในการ
เลี้ยง 1.022 ตัว/รุํน จะท าให๎ไกํเนื้อมีน้ าหนักเพ่ิมข้ึน 0.272 กก./ตร.ม.โดยก าหนดให๎ปัจจัยอื่น ๆ มีคําคงที ่

2.2 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการใช๎ปัจจัยการผลิต 
Table 1  Results of Economic Efficiency of Input Use for BROILER UNDER contract farming 
Production Broiler under 
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item ปริมาณอาหารไก่เนื้อ(กก./ตร.
ม.) 

จ านวนไก่ในการเลี้ยง (ตัว/
ตร.ม) 

(ตัว /ตร.ม./รุ่นการเลี้ยง) 
ปริมาณการใช๎ปัจจัยการผลิตXiโดย

เฉลี่ย 
38.63 

 
11.44 

 ผลผลิตเพ่ิม: MPPxi 0.272 1.022 
ราคาเฉลี่ยของปัจจัยการผลิต :Pq) 39.43 39.43 
มูลคําของผลผลิตสํวนเพิ่ม : VMP 10.724 40.2941 
ราคาเฉลี่ยของปัจจัยการผลิต :Px 13.23 15.69 

VMP/Px 0.811 2.569 
Recommendation decrease increase 

    ผลการวิเคราะห์ระดับการใช๎ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํเนื้อแบบประกัน
ราคาในระบบโรงเรือนปิด  Table 1พบวํา มูลคําผลผลิตเพ่ิมของปริมาณการใช๎อาหารไกํเนื้อในการเลี้ยง เทํากับ 
10.724 บาท นั่นหมายความวํา มูลคําของผลผลิตไกํเนื้อจะเพ่ิมขึ้น (VMP)  10.742 บาท/ตร.ม.ถ๎าเพ่ิมการใช๎
อาหารไกํเนื้อ 1 กก./ตร.ม. โดยปัจจัยการผลิตอ่ืนคงที่ แตํสัดสํวนของการเพ่ิมขึ้นของผลิตที่เพ่ิมมีน๎อยกวําต๎นทุน
อาหารที่จะต๎องเพ่ิมขึ้นเนื่องจากอาหาร 1 กก.มีมูลคํา เฉลี่ย 13.23 หรือ VMPxi/Pxi = 0.81ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 1 
แสดงวํา การผลิต ไกํเนื้อเกษตรกรมีคําใช๎จํายในการซื้ออาหารเพื่อการเลี้ยงมากกวําระดับที่เหมาะสม เชิงเศรษฐกิจ 
ที่ระดับความเหมาะสมควรอยูํที่ VMP = Pxi เกษตรกรควรลดคําใช๎จํายในการ ใช๎ปริมาณอาหารลง เนื่องจากมูลคํา
ผลผลิตเพ่ิมของการใช๎อาหารในการเลี้ยงน๎อยกวํากวําต๎นทุนที่เพ่ิมขึ้น สํวนปัจจัยในด๎านจ านวนตัวในการเลี้ยงตํอ
รุํนพบวํามูลคําของผลผลิตที่จะเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้น 40.29 บาทเมื่อมีการเพ่ิมจ านวนตัวขึ้น 1 ตัว/ตร.ม.โดยปัจจัยอ่ืนๆ
คงที่ โดยสัดสํวนของมูลคําผลผลิตเพ่ิมตํอคําราคาคําลูกไกํ มีคําเทํากับ 2.57  ซึ่งมีคํา มากกวํา 1 แสดงวําการ
จ านวนตัวลูกไกํในการเลี้ยงของเกษตรกรมีน๎อยกวําระดับที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจดังนั้นควรเพ่ิมจ านวนตัวในการ
เลี้ยงตํอพ้ืนที่ 1ตร.ม. 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การที่จะใช๎ปัจจัยการผลิตให๎มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดได๎ ก็ตํอเมื่อมูลคําของผลผลิตเพ่ิมของแตํ
ละปัจจัยมีคําเทํากับต๎นทุนเพิ่มหรือราคาปัจจัยจะท าให๎ผู๎ผลิตได๎รับก าไรสูงสุด ซึ่งการเลี้ยงไกํเนื้อแบบพันธะสัญญา
การใช๎ปัจจัยการผลิตและรูปแบบในการเลี้ยงยํอมถูกก าหนดจากบริษัทปัจจัยการผลิตบางอยํางจ าเป็นต๎องซื้อจาก
บริษัทเทํานั้น เชํน ลูกไกํ อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพราะฉะนั้นการได๎มาซึ่งผลประกอบการที่ดีคือการเลือกใช๎ปัจจัย
ให๎มีความเหมาะสมเพ่ือให๎ได๎ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจัยที่ผลตํอการเลี้ยงไกํเนื้อในโรงเรือนระบบปิดแบบประกัน
ราคา คือปริมาณอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ จ านวนไกํที่ลงเลี้ยงตํอรุํน และแรงงานในการเลี้ยง ปัจจัยเหลํานี้ล๎วน
สํงผลตํอปริมาณผลผลิตที่ได๎รับถึงแม๎วํายาและเวชภัณฑ์ และแรงงานในการเลี้ยงจะไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ตํอผลผลิต แตํสามารถอธิบายได๎จากลักษณะของตัวโรงเรือนระบบปิดและการน าอุปกรณ์อัตโนมัติเข๎ามาชํวยใน
การเลี้ยงจึงสํงผลตํอการใช๎แรงงานคนที่ลดลง แรงงานคนเป็นเพียงควบคุมการด าเนินการและวางแผนในการเลี้ยง
จากซึ่งจะต๎องเป็นผู๎ที่มีประสบการณ์และทักษะในการเลี้ยงที่ดีและลักษณะในโรงเรือนระบบปิดเป็นการควบคุมอุณ
ภูมิให๎เหมาะสมการเลี้ยงไกํและเป็นการปูองกันเชื้อโรคหรือพาหะจากภายนอกที่จะเข๎ามาสูํโรงเรือนได๎ในระดับหนึ่ง 
ประกอบกับภายใต๎ระบบพันธสัญญาได๎มีการก าหนดสารตกค๎างในตัวไกํอยูํในเกณฑ์ที่น๎อยมากตามมาตรฐานการ
สํงออกสินค๎าปศุสัตว์เกษตรกรจึงหลีกเลี่ยงการใช๎สารเคมีในการเลี้ยง ในสํวนประสิทธิภาพในการใช๎ปัจจัยการผลิต
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ด๎านปริมาณอาหารที่ในการเลี้ยงยังมีการใช๎ที่เกินกวําความเหมาะสมจึงควรปรับปริมาณการให๎อาหารลง สํวนใน
ด๎านจ านวนตัวที่เลี้ยงในการเปลี่ยนแปลงสามารถเพ่ิมจ านวนการเลี้ยงตํอรุํนได๎มากขึ้นเพ่ือน าไปสูํใช๎ปัจจัยการผลิต
อยํางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ หรือกํอให๎เกิดก าไรสูงสุดตํอไป  
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เครื่องท าความสะอาดพื้นห้องเรียนอัตโนมัติ 
Automatic Classroom’s Floor Cleaning Machine 
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บทคัดย่อ 
        บทความนี้น าเสนอการพัฒนาต๎นแบบเครื่องท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนแบบอัตโนมัติ เครื่องต๎นแบบ
ประกอบด๎วย 3 สํวนส าคัญ คือ สํวนโครงสร๎าง สํวนการท าความสะอาดและสํวนควบคุม สํวนโครงสร๎างมีขนาด 
50x50x40 เซนติเมตรท าจากเหล็กกลํองหนา 2 มิลลิเมตรติดตั้งบนล๎อที่ขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแตํ
ละล๎อจ านวนสี่ล๎อ สํวนการท าความสะอาดประกอบด๎วยเครื่องดูดฝุุนและเครื่องถูพ้ืน สํวนสุดท๎ายสํวนการควบคุม
ประกอบด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์รุํน PIC 16F877และวงจรควบคุม หลักการท างานของเครื่องต๎นแบบเริ่มต๎น
ด๎วยการน าเครื่องท าความสะอาดวางขนานกับผนังแล๎วปูอนขนาดพ้ืนที่ห๎องเรียนที่ต๎องการท าความสะอาดเป็น 2 
มิติ หลังจากนั้นจึงเครื่องจึงเริ่มเคลื่อนที่ เครื่องท าความสะอาดพ้ืนจะเริ่มดูดฝุุนพร๎อมหมุนผ๎าถูพ้ืนแล๎วก็เดินทาง
เป็นเส๎นตรงจนกระทั่งได๎ระยะตามที่ปูอนไว๎เครื่องก็จะหมุนกลับโดยมีลักษณะการเดินแบบซิกแซกจนกระทั่งครบ
พ้ืนที่เปูาหมายสี่เหลี่ยม ผลการทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนขนาด 2 x 2 
ตารางเมตร และ 3 x 2 ตารางเมตรได๎ความสามารถการดูดฝุุนเฉลี่ย 88% และความสามารถการถูพ้ืนประมาณ 
83% 
ค าส าคัญ :  ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องดูดฝุุน เครื่องท าความสะอาดพ้ืน 
 
Abstract 

This paper presents a development of prototype of automatic classroom’s floor 
cleaning machine. The prototype is composed of three main parts, structure part, cleaning part 
and controlling part. The structure has been built from 2mm box steel with 50x50x40 cm size 
and also stands on four wheels driven by DC motors for wheel. The cleaning part consists of 
vacuum cleaner and floor rotational scrubber. The controlling part contains a microcontroller 
namely PIC16F877 and control circuit. Principle operation can be described as follows, getting 
started with laying down the proposed cleaning machine parallel a wall and then key target 
floor size into the controller in two dimensions, after that the machine will move in straight line 
until limit range is found, the machine will shift small step and return back. Pattern of the 
movement looks like zig-zag style covered the rectangular target area. Experimental results to 
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evaluate cleaning performance of the proposed machine have been done two cases by floor 
size 2 x 2 sq.m. and  3 x 2 sq.m. Both cases can obtain the suction performance about 88% and 
the scrubbing performance about 83%.   
Keywords :   Microcontroller, Vacuum cleaner, Floor cleaning machine 
 
บทน า  

สังคมยุคปัจจุบัน คนมีภาระและกิจกรรมนอกบ๎านต๎องท าแตํละวันมากขึ้น จึงท าให๎มีเวลาท าดูแลท าความ
สะอาดบ๎านน๎อยลง ท าให๎บํอยครั้งพ้ืนบ๎านอยูํในสภาพที่ไมํสะอาดเทําที่ควร ปัญหาท านองเดียวกันนี้ยังสามารถพบ
ได๎กับกับสถานศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษามากและมีการใช๎งานห๎องเรียนบํอย ประกอบกับผู๎ดูแลท าความสะอาด
ห๎องเรียนมีจ านวนไมํเพียงพอ ปัญหาพ้ืนห๎องเรียนไมํสะอาดยํอมกระทบตํอบรรยากาศการเรียนการสอน         
การแก๎ปัญหาพ้ืนบ๎านหรือพ้ืนห๎องเรียนไมํสะอาดแนวทางหนึ่งคือการใช๎เครื่องท าความสะอาดพ้ืนอัตโนมัติหรือ
หุํนยนต์ท าความสะอาด โดยไมํต๎องคอยควบคุมและไมํมีต๎องตํอกับไฟฟูาภายในบ๎านขณะท างาน ดังปรากฏใน 
Kuotsan Lui and Chulun Wang  (2013)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี (2558) และ ธนะศักดิ์ 
พันธ์ประสิทธิ์ (2553)  ซึ่งชํวยแบํงเบาภาระการดูแลท าความสะอาดพ้ืนไปได๎ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหุ่นยนต์ท าความสะอาดพ้ืนแบบไร้สายท่ีมีขายทัว่ไป 

แม๎จะมีข๎อดีเรื่องขนาดที่เล็กกะทัดรัดของหุํนยนต์ท าความสะอาดแบบไร๎สายท าให๎เหมาะกับพ้ืนห๎องที่มี
ขนาดเล็กอยํางห๎องนั่งเลํนหรือห๎องพักในคอนโดมีเนียม แตํก็ไมํเหมาะกับห๎องเรียนที่มีขนาดใหญํและมีฝุุนผงขนาด
ใหญํรวมถึงกรวดที่ติดมากับรองเท๎า ดังนั้นพ้ืนห๎องเรียนขนาดใหญํจึงเหมาะกับเครื่องที่มีขนาดใหญํ เชํน รุํน IPC 
Genius 1050 DP ดังปรากฏใน  บริษัทสุวรรณภูมิคลีนนิ่งเคมีคัล จ ากัด (2558) ด๎วยราคาที่คํอนข๎างแพง จึงเป็น
การยากที่สถานศึกษาจะจัดซื้อได๎ คณะผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นจึงมีแนวคิดอยากพัฒนา
ต๎นแบบเครื่องท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนอัตโนมัติขึ้นเองเพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตํางประเทศ 
ต๎นแบบเครื่องท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนอัตโนมัติแบบมีสาย แสดงดังภาพที่ 2 ได๎รับการออกแบบและติดตั้ง
เครื่องดูดฝุุนขนาด 1400 วัตต์ ไว๎ด๎านบน และชุดถูพ้ืนแบบหมุนติดตั้งอยูํด๎านลํางเครื่องต๎นแบบ ระบบขับเคลื่อน
ล๎อได๎รับก าลังจากมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงที่ติดตั้งแตํละล๎อ ระบบควบคุมประมวลด๎วยไมโคลคอนโทรลเลอร์ รุํน 
PIC 16F877 วัดระยะทางด๎วยการนับจ านวนรอบ แปูนรับคําขนาดพื้นห๎องเรียนหรือพ้ืนที่เปูาหมายได๎รับการติดตั้ง
ไว๎ด๎านหน๎า พลังงานทั้งหมดท่ีเครื่องต๎นแบบใช๎ท างานได๎รับจากระบบไฟฟูา 220V/50Hz 
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ภาพที่ 2 ต้นแบบเคร่ืองท าความสะอาดพ้ืนห้องเรียนอัตโนมัติ 

รูปแบบการเคลื่อนที่ของหุํนยนต์ท าความสะอาดพ้ืนอัตโนมัติสํวนใหญํใน Kuotsan Lui and Chulun Wang  
(2013)  จะเคลื่อนที่แบบสุํม แตํจะมีบางรุํนที่ได๎รับการฝึกให๎เคลื่อนที่อยํางเป็นระบบ เชํน ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ 
(2553) ที่สอนเครื่องด๎วยเทคนิคโครงขํายประสาทเทียม เป็นต๎น ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ก าหนดให๎เครื่องเคลื่อนที่ด๎วย
รูปแบบที่แนํนอนคือแบบซิกแซกหรือแบบกลับไปกลับมาดังแสดงในภาพที่ 3 การปูอนขนาดพ้ืนห๎องที่ต๎องการท า
ความสะอาดหรือพ้ืนที่เปูาหมาย ก าหนดด๎วยพิกัด x และ y เชํน 2 x 2 หรือ 3 x 2 เป็นต๎น การเริ่มต๎นท างานต๎อง
น าเครื่องต๎นแบบวางไว๎ ณ ต าแหนํงลํางซ๎ายเสมอ การเลื่อนไปทางขวาหรือการshift สามารถก าหนดได๎ตามความ
เหมาะสม การเลี้ยวของเครื่องต๎นแบบสามารถท าได๎ฉากเนื่องจากล๎อแตํละคูํใช๎เพลารํวมกัน ล๎อจึงหมุนได๎ 90 องศา  

             

     ภาพที่ 3 รูปแบบการเคลื่อนที่ของเคร่ืองท าความสะอาดพ้ืนห้องเรียนอัตโนมัติ 

 

 

แปูนรับคําขนาดพืน้ที่
เปูาหมาย 

หัวดูดฝุุน 

เครื่องดูดฝุุน ขนาด 

1400วัตต ์

ล๎อทีร่ับก าลังจากมอเตอร์
ผํานโซํ 

สามารถหมนุได๎ 90 องศา 

สายไฟ 220V/50Hz  

และ เบรกเกอร ์

ชุดควบคุม 
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วิธีการทดลอง 
  การทดสอบการท างานของเครื่องท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนอัตโนมัติเพ่ือประเมินความสามารถในการ
ท าความในการท าความสะอาดของเครื่องต๎นแบบนี้ แบํงการทดสอบออกเป็น 2 ประเภท คือ ความสามารถในการ
ดูดฝุุนในพ้ืนที่เปูาหมาย กับความสามารถในการถูกพ้ืนในพ้ืนที่เปูาหมาย โดยแตํละประเภทจะท าการทดลองกับ
พ้ืนที่เปูาหมาย 2 ขนาด คือ 2 x 2 ตารางเมตร และ 3 x 2 ตารางเมตร แตํละขนาดจะทดลองซ้ าจ านวน 8 ครั้ง 

 

(ก) ความสามารถการดูดฝุุน 

 

(ข) ความสามารถการถูพื้น 

ภาพที่ 4 การทดสอบหาสมรรถนะของเคร่ืองต้นแบบ  

การทดสอบเพ่ือหาความสามารถการดูดฝุุน ด าเนินการโรยผงฝุุนปริมาณ 200 กรัม ลงพ้ืนที่เปูาหมายให๎
ทั่ว แล๎วให๎เครื่องเครื่องท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนอัตโนมัติท างานในโหมดดูดฝุุนอยํางเดียว แสดงดังภาพที่ 4 (ก)
สํวนการทดสอบเพ่ือหาความสามารถการถูพ้ืน ด าเนินการโรยผงฝุุนเป็นกอง แตํละกองจะอยูํกึ่งกลางพ้ืนที่ 40 
ตารางเซนติเมตร ดังนั้น พ้ืนที่เปูาหมายขนาด 2 x 2 ตารางเมตร จะมีจ านวนกองผงฝุุนทั้งหมด 100 กอง ทั่วทั้ง
พ้ืนที่เปูาหมายอยํางสม่ าเสมอ แล๎วให๎เครื่องเครื่องท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนอัตโนมัติท างานในโหมดถูพ้ืนอยําง
เดียว พื้นทีใ่ดที่เครื่องเข๎าถึงกองผงฝุุนก็จะถูกสลาย การประเมินความสามารถการถูพ้ืนจะพิจารณาจากจ านวนกอง
ผงฝุุนที่สลายไปเทียบกับจ านวนเริ่มต๎น แสดงดังภาพที่ 4 (ข)   
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
ผลการทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถการดูดฝุุนและความสามารถการถูพ้ืนในพ้ืนที่เปูาหมาย ได๎คํา 

เฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ตามล าดับ การประเมินความสามารถการดูดฝุุนจะคิดเป็นร๎อยละของ
สัดสํวนระหวํางน้ าหนักผงฝุุนที่ดูดได๎ตํอน้ าหนักผงฝุุนที่ใช๎ (200 กรัม) สํวนการประเมินความสามารถการถูพ้ืนจะ
คิดเป็นร๎อยละของสัดสํวนระหวํางพ้ืนที่เข๎าถึงได๎ตํอพ้ืนที่เปูาหมาย (4 ตารางเมตร ส าหรับ 2 x 2 หรือ 6 ตาราง
เมตร ส าหรับ 3 x 2)  

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถการดูดฝุุน  

พ้ืนที่เปูาหมาย 
(ตารางเมตร) 

เวลาที่ใช๎เฉลี่ย 
(นาที) 

ผงฝุุนที่ดูดได๎เฉลี่ย 
(กรัม) 

ผงฝุุนที่ไมํได๎ดูดเฉลี่ย 
(กรัม) 

ความสามารถการดูดฝุุน 
% 

2 x 2 2.29 176.25 23.75 88.125 
3 x 2 4.10 165 35 82.5 

หมายเหตุ ปริมาณผงฝุุนที่ใช๎ 200 กรัม 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถการถูพื้น 

พ้ืนที่เปูาหมาย 
(ตารางเมตร) 

เวลาที่ใช๎เฉลี่ย 
(นาที) 

พ้ืนที่เข๎าถึงได๎ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ไมํได๎เข๎าถึง 
(ตารางเมตร) 

ความสามารถการถูพื้น 
% 

2 x 2 2.27 3.52 0.48 88 
3 x 2 4.09 4.98 1.02 83 

 
จากผลการทดสอบในตารางที่ 1 พ้ืนที่ขนาด 2x2 ตารางเมตร เครื่องท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนอัตโนมัติ

ต๎นแบบ ให๎ความสามารถการดูดฝุุน สูงถึง 88.125 % สูงกวํากรณีขนาดพ้ืนที่ 3x2 ตารางเมตร ที่มีพ้ืนที่มากกวํา 
แตํได๎ 82.5 % จากการสังเกตพบวําที่เป็นเชํนนั้นเนื่องจากทิศทางเคลื่อนที่ของเครื่องต๎นแบบมีความคลาดเคลื่อน
จากแนวที่ก าหนดมากยิ่งขึ้นเมื่อระยะทางยิ่งมาก สํงผลให๎พื้นที่ยิ่งมีขนาดใหญํ ความสามารถการดูดฝุุนจะต่ าลง 

จากผลการทดสอบในตารางที่ 2 พ้ืนที่ขนาด 2x2 ตารางเมตร เครื่องท าความสะอาดพ้ืนห๎องเรียนอัตโนมัติ
ต๎นแบบ ให๎ความสามารถการถูพ้ืน สูงถึง 88 % สูงกวํากรณีขนาดพ้ืนที่ 3x2 ตารางเมตร ที่มีพ้ืนที่มากกวํา แตํได๎ 
83 % ด๎วยเหตุผลเดียวกับผลที่ได๎จากตารางที่ 1 ทิศทางเคลื่อนที่ของเครื่องต๎นแบบมีความคลาดเคลื่อนจากแนว
เส๎นตรงที่ก าหนดมากยิ่งข้ึนเมื่อระยะทางยิ่งมาก สํงผลให๎พื้นที่ยิ่งมีขนาดใหญํ ความสามารถการถูพ้ืนจะต่ าลง แนว
ทางการแก๎ไขเบื้องต๎นคือการแบํงพ้ืนที่เปูาหมายออกเป็นสํวนเล็ก ๆ แล๎วคํอยด าเนินการที่ละสํวนจนครบพ้ืนที่
ทั้งหมด 
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สรุป 
  ต๎นแบบเครื่องท าความสะอาดพ้ืนเรียนอัตโนมัติที่น าเสนอมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแบบแผนชัดเจนแตํอาจ
มีข๎อผิดพลาดที่ต๎องพัฒนาตํอ ทั้งนี้ความสามารถการดูดฝุุนและความสามารถการถูกพ้ืนอยูํในเกณฑ์เกินกวํา 80% 
ซึ่งเป็นที่นําพอใจ หากปรับปรุงด๎านวิธีการเคลื่อนที่ รูปทรง ตลอดจนความสามารถในการหลบสิ่งกีดขวางและการ
ปูองกันการตกจากที่สูงรํวมด๎วย คณะผู๎วิจัยเชื่อวําจะได๎ต๎นแบบเครื่องท าความสะอาดพ้ืนเรียนอัตโนมัติที่ดีที่
สามารถตํอยอดสูํเชิงพาณิชย์ได๎ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  โครงการวิจัยนี้ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ 
งานสร๎างสรรค์และงานบริการวิชาการสูํชุมชน ประจ าปี 2558 
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การพัฒนาระบบข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

Development of information system of education of the personnel leave. Faculty fo 
Business Adminstrasion and Liberal Arts. RMUTL. Tak. 

 
จุฑาภรณ์  อ่ิมทอง1  ศิวณัฐ  อินจินา2 และ จักรพันธ์  วงษ์ฤกษ์ดี3 

 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได๎เข๎ามามีบทบาทส าคัญในการทางานของหนํวยงานตําง ๆ มากขึ้นและระบบงานก็
ได๎นาเสนอเอาระบบคอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวยในการทางานเพ่ือแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นและหนึ่งในปัญหานั้นคือ  
ปัญหาทางด๎านการจัดเก็บข๎อมูล เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านตาก มีบุคลากรจ านวนมาก
ที่ต๎องการลาศึกษาตํอ เป็นผลทาให๎ต๎องมีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของบุคลากรขึ้นมาเพ่ือรองรับ
ความต๎องการมหาวิทยาลัย 
 ซึ่งมีบุคลากรจานวนมากขึ้นจึงทาให๎การเก็บข๎อมูลของบุคลากรเป็นไปด๎วยความลาบาก เชํน การเก็บวุฒิ
การศึกษา ของบุคลากร ในบางครั้งข๎อมูลอาจเกิดกรณีฉีกขาดเสียหายได๎ เพราะข๎อมูลที่จัดเก็บนั้นได๎มีการจด
บันทึกในแฟูมประวัติบุคลากรเหลํานั้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต๎องพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก 
 ในการจัดทาโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข๎อมูลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎านนา ตาก และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให๎สามารถเก็บข๎อมูลได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว  
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบข๎อมูลการลาศึกษาตํอของบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล๎านนา 
ตาก 
 
บทน า 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได๎เข๎ามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาโปรแกรมในองค์กร ทั้ งนี้เนื่องจากองค์กร
โดยทั่วไปมักมีข๎อมูลที่ต๎องเก็บรวบรวม และท าการประมวลผลจ านวนมาก ประกอบกับความต๎องการที่จะให๎ได๎
สารสนเทศเพ่ือใช๎ในการตัดสินใจอยํางรวดเร็ว การจัดการพัฒนาโปรแกรมโดยใช๎แรงงานคนอาจมีปัญหาในด๎าน
การลําช๎า และความถูกต๎องของข๎อมูล โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์กรขนาดใหญํ  เครื่องคอมพิวเตอร์จึงได๎ถูกน ามาใช๎ใน
การพัฒนาโปรแกรมหน๎าที่ของคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม  คือการประมวลข๎อมูล และรวบรวมข๎อมูลไว๎
ในแหลํงข๎อมูล ตลอดจนการแสดงรายงาน หรือสารสนเทศออกทางสื่อตํางๆ  

 

 

                                                             
1 ผู๎ปฏิบัติงานบริหาร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  63000 
2 เจ๎าหน๎าทีบ่ริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  63000 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  63000 
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หลักการและเหตุผล 
กองทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก ได๎มีการส ารวจรายชื่อข๎าราชการและ

พนักงานที่มีความประสงค์จะศึกษาตํอ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ โดยมีกระบวนการด าเนินงานในรูปแบบของ
เอกสารอาจท าให๎ลําช๎าสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ในแตํละปีการศึกษากองบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีการ
ส ารวจรายชื่อผู๎ประสงค์ท่ีจะลาศึกษาตํอเข๎าท่ีประชุมคณะกรรมการ  เพื่ออนุญาตและรับรองบัญชีรายชื่อผู๎ประสงค์
ลาศึกษาตํอของแตํละภาคการศึกษา เมื่อคณะกรรมการอนุญาตการลาศึกษาตํอแล๎ว ผู๎ประสงค์ลาศึกษาตํอจะ
ได๎รับการสอบคัดเลือก เพ่ือศึกษาตํอตามสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการอนุญาต 

จากปัญหาที่กลําวในข๎างต๎นผู๎จัดท ามีแนวคิดที่จะท าระบบฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงท าให๎หัวหน๎างานกองทรัพยากรบุคคล เจ๎าหน๎าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล มี
ความสะดวกสบายในการท างานและสามารถวิเคราะห์สรุปยอดการลาศึกษาตํอ และงํายตํอการจัดเก็บข๎อมูล 
ผู๎ใช๎งานระบบสามารถท างานผํานทางเว็บไซต์ได๎ ท าให๎ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู๎จัดท าจึงจัดท าขึ้น
เพ่ือแก๎ไขปัญหาข๎างต๎น 

ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บข๎อมูลข๎อมูลการลาศึกษาตํอจัดเก็บในรูปแบบในรูปแบบเอกสารและท าการเก็บอยูํใน
รูปไมโครซอฟต์เอ็กเซสซึ่งเป็นระบบฐานข๎อมูลที่ไมํมีคุณภาพ ท าให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความลําช๎า ข๎อมูล
การลาศึกษาจึงไมํสามารถสรุปออกมาได๎ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือพัฒนาฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอการลาศึกษาตํอของบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก 

2. พัฒนาระบบการลาศึกษาของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนาตาก 
 
วิธีทดลอง 
 1. วิธีวิจัย  
  1.1  ศึกษาระบบงานการลาศึกษาตํอเดิมของกองบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล๎านนา ตาก 
  1.2  จัดท าฐานข๎อมูล โดยใช๎ซอฟต์แวร์ มายเอสคิวแอ](MySQL) 
   1.3  สร๎างและพัฒนาโปรแกรม โดยใช๎ภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ พีเอชพี (PHP) 
  1.4  ประเมินการใช๎งานโปรแกรมโดยเจ๎าหน๎าฝุายบุคคลมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
  1.5  ปรับปรุงระบบให๎ตรงกับความความต๎องการของผู๎ใช๎งานให๎มากที่สุด 
  1.6  จัดท าเอกสารระบบ และคูํมือการใช๎งานระบบ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็น และความต๎องการใช๎งานระบบการลาศึกษาตํอของฝุายทรัพยากร
บุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตากทุกๆ ภาคเรียนจะมีข๎าราชการและพนักงานในมหาวิทยาลัย
จ านวนมากที่ต๎องการศึกษาตํอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกๆ ภาคเรียนจะมีการส ารวจความต๎องการ
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ของข๎าราชการและพนักงานในมหาวิทยาลัย การท างานในการส ารวจมีความซับซ๎อนและยุํงยากและเสียเวลามาก
ในการด าเนินการที่ขอศึกษาตํอท าให๎เป็นไปด๎วยความลําช๎า หลังจากเรื่องศึกษาตํอแล๎วเรียบร๎อยแล๎วเจ๎าหน๎าที่ฝุาย
ทรัพยากรบุคคลก็ท าการเก็บข๎อมูลในรูปแบบของเอกสารและฐานข๎อมูลโดยใช๎ไมโครซอฟต์แอคเซส (Microsoft 
Access) ท าให๎ข๎าราชการพนักงานในมหาวิทยาลัย ที่ท าการศึกษาตํออยูํไมํสามารถที่ตรวจสอบข๎อมูลของตนได๎ใน
ขณะที่ท าการศึกษาตํออยูํ  อีกทั้งข๎อมูลที่เก็บไมํสามารถสรุปออกมาในรูปแบบของสานสนเทศได๎ หรือเกิดการสูญ
หายของข๎อมูลที่เก็บไว๎ในรูปแบบของเอกสาร และยากตํอการค๎นหาและเข๎าถึงข๎อมูล 
 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาระบบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอยําง
มากเพราะข๎อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได๎จากขั้นตอนนี้จะน าไปใช๎ในขั้นตอนตํอไป คือ การพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช๎งาน ซึ่ง
ถ๎าออกแบบไว๎ไมํดี ไมํครบถ๎วน ก็จะสํงผลกระทบตํอการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได๎ยาก  โปรแกรมที่ได๎พัฒนาขึ้น
อาจไมํสามารถใช๎งานได๎  เพราะอาจเกิดข๎อผิดพลาดได๎   ดังนั้นขั้นตอนการออกแบบนี้จึงต๎องท าได๎ดี ครบถ๎วน 
ครอบคลุม แนวทางแก๎ไขปัญหา และความต๎องการของผู๎ใช๎ระบบทุกอยําง 

ส าหรับการออกแบบระบบนี้ จะเป็นการออกแบบระบบ ไคล์เอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ โดยข๎อมูลนั้นจะถูกเก็บ
ไว๎ที่เครื่องแมํขําย (Server) สํวนเครื่องลูกขําย (Client) นั้นจะเป็นผู๎เรียกข๎อมูลตํางๆ จากเครื่อง     แมํขําย ไปใช๎
โดยในสํวนของการออกแบบนี้จะแสดงถึงการออกแบบระบบ การออกแบบฐานข๎อมูล โดยจะมีเครื่องมือที่ใช๎ในการ
ชํวยในการออกแบบ และอธิบายขั้นตอนการท างานตํางๆ ดังนี้ 
 1.  แผนผังบริบท (Context Diagram) แสดงให๎เห็นถึงภาพระบบ  และความสัมพันธ์ของระบบ  
สิ่งแวดล๎อมท่ีเกี่ยวข๎องกับระบบ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนที่ระบบต๎องตอบสนอง 
 2.  แผนผังกระแสการไหลของข๎อมูล (Data Flow Diagram) แสดงถึงการเคลื่อนย๎ายข๎อมูลภายใน
ระบบและแสดงถึงกิจกรรมตํางๆที่เกิดขึ้น 
 3.  การออกแบบตาราง (Data Dictionary) แสดงรายละเอียดการออกแบบตารางจากแผนผังแสดง
ความสัมพันธ์ระหวํางเอนทิตี้ 
 
การออกแบบจอภาพ 
 การออกแบบจอภาพและการออกแบบรายงานนับวําเป็นสํวนที่จ าเป็นอยํางยิ่งในการจัดท าการออกแบบ
ในสํวนของการติดตํอกับผู๎ใช๎  ต๎องจัดท าให๎สะดวกและงํายตํอการใช๎งาน เมื่อผู๎ใช๎ใช๎งานแล๎วไมํต๎องเสียเวลาใน
การศึกษา และจัดท าให๎เป็นมาตรฐานที่สุด นอกจากนี้ยังต๎องมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย เนื้อหา 
ขนาดของวัตถุตํางๆ ที่ปรากฎและต๎องค านึงถึงความเร็วในการแสดงผลด๎วย 
 
ผลการทดลอง 
 โปรแกรมระบบฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  การออกแบบจึงค านึงถึงความ
ต๎องการของผู๎ใช๎เป็นหลักเพ่ือท าให๎งํายตํอการใช๎งานและในขณะเดียวกันก็เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานให๎ดีขึ้น 
ทางผู๎จัดท าได๎เลือกภาษา พีเอชพี (PHP) ในการติดตํอและเรียกใช๎ฐานข๎อมูลและในสํวนของฐานข๎อมูลผู๎จัดท าได๎น า
โปรแกรมดมายด์เอสคิวแอล  (MySQL)  มาใช๎ในการสร๎างฐานข๎อมูลของระบบดจากการวิเคราะห์ระบบระบบ
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ฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก พบวําผู๎ใช๎มีความต๎องการที่
จะดูข๎อมูลของบุคลากรที่มีความประสงค์จะลาศึกษาและผู๎ที่ก าลังศึกษาตํออยูํ ไมํวําจะเป็นข๎อมู ลรายละเอียดการ
ลาศึกษา สถานะผลการสอบเข๎าศึกษา  สถานะการอนุมัติ ขําวประชาสัมพันธ์ผู๎ที่มีสิทธิ์ศึกษาตํอ ข๎อมูลประวัติ
การศึกษา ซึ่งเป็นข๎อมูลที่เป็นประโยชน์และชํวยเพิ่มความสะดวกในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 
โดยที่ระบบท่ีพัฒนาเสร็จเรียบร๎อยแล๎วดสามารถใช๎งานได๎ดังนี้ 

1.  สามารถดูข๎อมูลประวัติของบุคลากรได๎ 
2.  สามารถดูข๎อมูลรายละเอียดการลาศึกษาตํอของบุคลากรได๎ 
3.  สามารถดูรายงานการลาศึกษาตํอ  ย๎อนหลังได๎และเป็นข๎อมูลที่ถูกต๎อง 
4.  บุคลากรสามารถแก๎ไขข๎อมูลประวัติสํวนตัว ข๎อมูลประวัติการศึกษาได๎ 
 

สรุป 
โปรแกรมระบบฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 

กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การออกแบบจึงค านึงถึงความต๎องการของผู๎ใช๎เป็นหลักเพ่ือท าให๎งําย
ตํอการใช๎งานและในขณะเดียวกันก็เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานให๎ดีขึ้น ทางผู๎จัดท าได๎เลือกภาษา พีเอชพี 
(PHP) ในการติดตํอและเรียกใช๎ฐานข๎อมูลและในสํวนของฐานข๎อมูลผู๎จัดท าได๎น าโปรแกรมดมายด์เอสคิวแอล 
(MySQL) มาใช๎ในการสร๎างฐานข๎อมูลของระบบจากการวิเคราะห์ระบบระบบฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก พบวําผู๎ใช๎มีความต๎องการที่จะดูข๎อมูลของบุคลากรที่มีความ
ประสงค์จะลาศึกษาและผู๎ที่ก าลังศึกษาตํออยูํ ไมํวําจะเป็นข๎อมูลรายละเอียดการลาศึกษา สถานะผลการสอบเข๎า
ศึกษา สถานการณ์อนุมัติ ขําวประชาสัมพันธ์ผู๎ที่มีสิทธิ์ศึกษาตํอ ข๎อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งเป็นข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์และชํวยเพิ่มความสะดวกในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารโดยที่ระบบท่ีพัฒนาเสร็จเรียบร๎อยแล๎วสามารถใช๎งาน
ได๎ดังนี ้

4.1  สามารถดูข๎อมูลประวัติของบุคลากรได๎ 
4.2  สามารถดูข๎อมูลรายละเอียดการลาศึกษาตํอของบุคลากรได๎ 
4.3  สามารถดูรายงานการลาศึกษาตํอย๎อนหลังได๎และเป็นข๎อมูลที่ถูกต๎อง 
4.4  บุคลากรสามารถแก๎ไขข๎อมูลประวัติสํวนตัว ข๎อมูลประวัติการศึกษาได๎ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ด การจัดท าโครงการวิจัยเรื่องระบบฐานข๎อมูลการลาศึกษาตํอของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนา ตาก กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ส าเร็จลงได๎ด๎วยความกรุณาจาก คณะทําน
อาจารย์และเพ่ือนๆ รวมทั้งแหลํงข๎อมูลตําง ๆ  ที่ได๎ค๎นหาข๎อมูลและขอบพระคุณทุกทํานที่ได๎ให๎ค าปรึกษาผํานสื่อ
ตํางๆ 

ผู๎จัดท าจึงขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ทุกให๎ความรู๎
ความเข๎าใจในการท าวิจัยครั้งนี้และขอขอบพระคุณอาจารย์จักรพันธ์  วงศ์ฤกษดี  ที่กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ  ให๎ความรู๎และให๎ค าปรึกษาตําง  ๆ  เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ระบบงานและแนะน าเกี่ยวกับการ
ออกแบบระบบ ในการจัดท าโครงการให๎สัมฤทธิ์ผลไปได๎ด๎วยดี  ขอขอบพระคุณ  คณะบริหารธุรกิจและศิลป
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ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก  ที่เป็นสถานที่ศึกษาที่ให๎ความรู๎ตลอดจนการท า
โครงการวิจัยและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎องตํางๆอยํางสมบูรณ์ 

ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณโครงการวิจัย ได๎รับทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ประเภท
ทุน R2S ชื่อ “การพัฒนาระบบข๎อมูลการลาศึกษาตํอของบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจและศิลป -ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก” เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 12 
เดือน นับตั้งแตํวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ได๎ค๎นหาข๎อมูลและ
ขอขอบคุณทุกทํานที่ได๎ให๎ค าปรึกษาผํานทางสื่อตํางๆ จะเป็นประโยชน์กับผู๎ที่สนใจไมํมากก็น๎อย 
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การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

A study of the Best School District Administrations’ Academic  Leadership of 
Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 2 

 
ชัยภทัร   ขันตี1 

Chaipat Khantee 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ครูโรงเรียนดีศรีต าบลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 
ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบล 2) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหาสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบล กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎บริหารและ
ครู สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จ านวน 25 แหํง จ านวน 211 คน แบํงเป็น
ผู๎บริหารสถานศึกษา 36 คน และครู 175 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา มีทั้งหมด 11 ด๎าน เป็นแบบมาตรวัดประมาณคํา 5 ระดับ และ
แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์เก็บข๎อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาของผู๎บริหาร แบบค าถามแบบ
ปลายเปิด การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎ สถิติพ้ืนฐาน ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( X )  และคําสํวนแบํงเบียนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของผู๎บริหารเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  ตามรายด๎านและ
ภาพรวม ภาพรวมอยูํในระดับมาก 2. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบภาวะผู๎น าทางวิชาการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ตามรายด๎าน
และภาพรวม ภาพรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบคิดเห็นของเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การศึกษารูปแบบภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษาพิษณุโลกเขต 2 พบวํา ตามการศึกษาแตกตํางกันแตํความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน และผู๎บริหารมี
แนวทางที่พัฒนาในประเด็นที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดในแตํละด๎าน เพ่ือใช๎เป็นแนวนางในการปรับปรุง และเพ่ิมเติมใน
ปัญหาที่พบ 
ค าส าคัญ: โรงเรียนดีศรีต าบล, แนวทางผู๎บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 นายชยัภัทร ขันตี ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 080-1148986 
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Abstract 
This research aims to study the development of leadership of school administrators and 

teachers in Sri District Phitsanulok Primary Educational Office Area 2  
The purpose of this two reasons: 1) the leadership of the executive. Sri parish school 

education and 2) to study the development of hybrid leadership for Sri education school 
district. The samples consisted of administrators and teachers Phitsanulok Primary Educational 
Office Area 2 consisted of 211 people divided into 25 school administrators, 36 teachers and 
175 were used in the research. A questionnaire on the leadership of school administrators with 
the 11 gauge is a 5 star interviews and questionnaires, interviews, collected information about 
the development of the management. An open-ended question Data analysis, statistics, 
including average ( X ) and the share took a standard (S.D)  The results showed that The 
opinions of management on the leadership style of academic administrators School District Sri 
Phitsanulok Primary Educational Office Area 2, according to the overview. Overview at a high 
level  2. The teacher's educational leadership style of academic administrators Sri Schools 
District Office of Primary Education, Phitsanulok District 2. aspects and overview Overview at a 
high level ( X = 4.44, SD = 0.42) and compared feedback about performance issues on 
educational leadership style of academic administrators Schools Si District Office Area 
Elementary. Education Phitsanulok District 2 as a translator early to compare the different 
studies. But opinions vary. And management has guided the development of the issues with the 
lowest average on each side. To use as a model to improve. And more on the issues. 
Keywords : the Best School 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 ในหมวดที่ 4 กลําวถึง แนวการจัดการศึกษา สรุป
ได๎วํา การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และให๎ถือวํา
ผู๎เรียนส าคัญที่สุด ต๎องเน๎นความส าคัญทั้งความรู๎ คุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตํละระดับการศึกษาในเรื่องความรู๎เกี่ยวกับตนเอง ความรู๎และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย คณิตศาสตร์ ภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือให๎
บรรลุตามแนวทางการจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) ได๎ก าหนดแนวทาง และปัจจัยที่
มีความส าคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ โดยให๎สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความ
สนใจและความถนัดของผู๎เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ในด๎าน
ตําง ๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ในทุกวิชา 
ดังนั้น ผู๎บริหารจะต๎องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ต๎องมุํง
พัฒนาผู๎เรียน ให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย โดยการมุํงเน๎นการพัฒนางานวิชาการ  
เนื่องจากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นจุดมุํงหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้ความส าเร็จ และ
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ความสามารถของผู๎บริหารในการบริหารงานวิชาการ ถ๎ามองในด๎านกระบวนการด าเนินงานแล๎วเป็นกระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอยํางที่เกี่ยวข๎องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให๎ดีขึ้น ตั้งแตํการก าหนดโยบายการวาง
แผนการปรับปรุงการเรียนการสอน และประเมินผลการสอน เพ่ือให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายของ หลักสูตรและ
จุดมุํงหมายของการศึกษาเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู๎เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,  2553) ผู๎บริหาร
สถานศึกษาจึงเป็นผู๎ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎บริหารในยุคปัจจุบันต๎องมีบทบาทภาวะผู๎น าในการจัดการ และพฤติกรรมขององค์กร  
ตลอดจนต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในทฤษฎีตํางๆที่เก่ียวกับภาวะผู๎น าเป็นอยํางดี ต๎องรู๎ถึงเทคนิคในการน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ บทบาทเหลํานี้ล๎วนแตํเป็นสิ่งที่ต๎องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
พัฒนาทักษะอยํางตํอเนื่อง เพื่อน าองค์กรให๎ไปสูํจุดหมายปลายทางอยํางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ผู๎น าที่ดีจะต๎อง
มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกลมีภาวะผู๎น าน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการอยํางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ (นาย
เรืองยศ แวดล๎อม, 2556) 

โรงเรียนดีศรีต าบล เป็นสถานศึกษาที่เกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสร๎างโรงเรียนดีใน
ชุมชนหรือท๎องถิ่นต าบลให๎เกิดคุณภาพ เพ่ือให๎เกิดการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาชาติไทย ผู๎บริหาร ครู พํอแมํ 
ผู๎ปกครองต๎องหันมารํวมพัฒนาโรงเรียนดีในชุมชนหรือท๎องถิ่นต าบลให๎เกิดคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ตามนโยบายเรํงดํวนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือลดชํองวําง
ระหวํางโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท โดยก าหนดคุณสมบัติหรือภาพลักษณ์ของ “โรงเรียนดี ศรีต าบล ที่
เน๎นคุณธรรมน าวิชาการ” ขับเคลื่อนด๎วยกระบวนการ พัฒนาแบบมีสํวนรํวมระหวํางบ๎าน วัด โรงเรียน ที่มุํงให๎
นักเรียนเป็นเด็กดี เป็นศักดิ์เป็นศรีของต าบล รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีภูมิคุ๎มกันตนเองเพ่ือรองรับ
การเปิดประตูสูํประชาคมอาเซียน  สํวนผู๎บริหารและครูเป็นตัวอยํางคนดี  เพ่ือแก๎ปัญหาเด็กขาดคุณธรรม -
จริยธรรม สร๎างภาวะผู๎น าทางวิชาการให๎เกิดขึ้นในตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล มีความกล๎าคิด กล๎าท า มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี เพื่อผลักดันให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา  จึงมีการประเมินโรงเรียนดีศรีต าบลเพ่ือพัฒนา
และรับรองโรงเรียนดีศรีต าบล ต๎นแบบ ทั่วประเทศเพ่ือสะท๎อนการ “จุดติด” ของโรงเรียนดี ศรีต าบล ที่ผํานการ
ประเมินโดยไมํมีเงื่อนไขมากมายหลายแหํง และโรงเรียนอีกจ านวนไมํน๎อยที่มีความเพียรพยายามยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของ ตนเองแตํยังติดปัจจัยและข๎อจ ากัดที่ต๎องใช๎เวลาพัฒนาตํอยอด  ภาพสะท๎อนหนึ่งที่ถือเป็น    
“จุดเปลี่ยน” ในการประเมินครั้งนี้ ก็คือ ความโดดเดํนในกระบวนการปลูกฝังคุณนิสัยของนักเรียนผําน
กระบวนการกิจกรรม 5 ห๎องชีวิต และกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิต ิหากพินิจเชิงวิชาการก็คือนวัตกรรมเชิงกระบวนการ
ปลูกฝังคุณนิสัยเด็กที่เข๎า ถึงตัวนักเรียนมากที่สุดทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งจ าเป็นมากในสังคมแวดล๎อมที่บูชาวัตถุ
นิยม ผู๎คนมีความถดถอยทางจริยธรรมเป็นปฏิภาคผกผันกับความเจริญทางวัตถุหรือเทคโนโลยีความส าเร็จของ
กิจกรรม 5 หอ๎งชีวิต และกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติ สามารถสํงผลถึงความดีที่เป็นสากลได๎แกํ ความมีวินัย อดทน รัก
ความสะอาด ตรงตํอเวลา สุภาพนุํมนวล ซึ่งนั่นหมายถึง ความเข๎มแข็งด๎านจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนดี ศรี
ต าบลปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จของโรงเรียนดีศรีต าบล นอกจากการมีสํวนรํวมอยํางเข๎มแข็งระหวํางบ๎าน วัด 
โรงเรียน แล๎ว บทบาทการปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีของนักเรียน และสามารถสร๎างแรงจูงใจให๎นักเรียนปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย ของผู๎บริหารและครูในโรงเรียนก็มีความส าคัญยิ่ง แม๎ในความเป็นปัจเจกบุคคลจะติดความสุขสบาย
ทางวัตถุ ติดรูปติดนาม ที่น าไปสูํความฉาบฉวยในบทบาทการปฏิบัติตนให๎เป็นต๎นแบบที่ดีตํอนักเรียน หรืออึดอัดใจ
ที่จะครองตนเป็นมนุษย์ด๎วยศีล 5 แตํด๎วยความเป็นปูชนียบุคคลที่สังคมหรือโลกยกยํอง ควรพัฒนาตนเองให๎เป็น 
“ผู๎พาท า หรือท าเป็นแบบอยําง”  มากกวําการบรรยาย สั่งสอนอบรมที่ไร๎บรรยากาศ  ควรมีความใสํใจตํอการ
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รังสรรค์งานให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นโอกาสให๎ลูกหลานของคนในท๎องถิ่นได๎เข๎าเรียนในโรงเรียนดี ที่รับรอง
คุณภาพด๎วยความเข๎มแข็งด๎านคุณธรรม มากกวํา ปฏิบัติเพ่ือสนองนโยบายหรือเพ่ือความก๎าวหน๎าในวิชาชีพครู
เทํานั้น  (สมาน เขียวเขว๎า, 2556) 

ดังนั้นภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการบริหารการงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางด๎าน
วิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติจากบทบาทและความส าคัญของผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎วิจัยจึง
ประสงค์ท่ีจะศึกษา ภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาที่สํงผลตํอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดี
ศรีต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 เพ่ือเป็นข๎อมูลสารสนเทศในการวางแผน
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาในด๎านภาวะผู๎น าทางวิชาการ ของ
โรงเรียนดีศรีต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ตลอดจนการหาแนวทางพัฒนา
ตนเองของผู๎บริหารสถานศึกษาด๎านภาวะผู๎น าทางวิชาการ อันจะสํงผลตํอคุณภาพการศึกษาในที่สุด เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายที่ส าคัญในการจัดการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบล
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 นิธิดา  บุรณจันทร์ (2550) ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวํา 1. ผู๎บริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมภาวะผู๎น าทุกด๎านในระดับปานกลางคํอน
ไปทางระดับมาก 2. ภาวะผู๎น าด๎านการท๎าทายและกล๎าเผชิญกับกระบวนการและภาวะผู๎น าด๎านการบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจ สัมพันธ์กับประสิทธิผลด๎านพัฒนาการทางวิชาการของผู๎เรียน อายุของผู๎ตอบแบบสอบถามมีอิทธิพลตํอ
ภาวะผู๎น าที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลด๎านพัฒนาการทางวิชาชีพและคุณภาพของอาจารย์ ขนาดของโรงเรียนอิทธิพล
ตํอภาวะผู๎น าที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลด๎านการเป็นระบบเปิดและความสัมพันธ์ชุมชน 3. จากการสัมภาษณ์เชิงบึก
สอดคล๎องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณสามารถบูรณาการผลการวิจัยเพ่ือการประยุกต์ใช๎ในบริบทของการบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ดังนี้ การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนต๎องมีความเป็นอิสระในการบริหาร มี
คณะกรรมการโรงเรียนโดยรัฐเป็นผู๎ดูแลมาตรฐานการประกันคุณภาพ ด๎านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
ต๎องมีความยืดหยุํนและเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนสามารถเรียนและ
ท างานควบคูํกัน การพัฒนาโรงเรียนต๎องก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงด๎วยการสร๎างเครือขํายความรํวมมือจากชุมชน 
และสร๎างแรงจูงใจให๎กับบุคลากรให๎มากขึ้นด๎วยการมีสํวนรํวมในการวางแผนด าเนินการตามแผนและเปูาหมายด๎วย
ความเต็มใจ 
 นวภัทร์ อุทัยรัตน์ และคณะ(2552) ได๎ศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู๎บริหาร และครูผู๎สอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแนวคิดของ  ฮอล
ลิงเจอร์และเมอร์ฟ่ี ซึ่งได๎เสนอองค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู๎น าทางวิชาการ หรือภาวะผู๎น าทางวิชาการ
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ของผู๎บริหารสถานศึกษาไว๎ 3 องค์ประกอบ 11 ด๎าน โดยจ าแนกตามต าแหนํงหน๎าที่และประสบการณ์การท างาน 
พบวํา   

1. การศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษา 
และครูผู๎สอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมพบวําอยูํในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวํามีภาวะผู๎น าด๎านด๎านการจัดให๎มีสิ่งสํงเสริมสภาพการเรียนรู๎ มากที่สุด รองลงมา มีภาวะ
ผู๎น าด๎านการพัฒนาและสร๎างมาตรฐานด๎านวิชาการ สํวนด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุดคือภาวะผู๎น าด๎านการนิเทศและ
การประเมินผลด๎านการสอน  

2. การเปรียบเทียบภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
จ าแนกตามต าแหนํงหน๎าที่ และประสบการณ์การท างาน 

2.1 การเปรียบเทียบภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลกจ าแนกตามต าแหนํงหน๎าที่ โดยภาพรวม พบวํา มีความคิดเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการสื่อสารเปูาหมายของสถานศึกษา ด๎านการนิเทศและการ
ประเมินผลด๎านการสอน ด๎านการประสานงาน ด๎านการใช๎หลักสูตร ด๎านการตรวจสอบความก๎าวหน๎าของนักเรียน 
ด๎านการควบคุมการใช๎เวลาในการสอน ด๎านการดูแลเอาใจใสํครูและนักเรียน ด๎านการจัดให๎มีสิ่งจูงใจให๎กับครู ด๎าน
การสํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิชาชีพ ด๎านการจัดให๎มีสิ่งสํงเสริมสภาพการเรียนรู๎ มีความแตกตํางกัน สํวนด๎านการ
ก าหนดเปูาหมายของสถานศึกษา และด๎านการพัฒนาและสร๎างมาตรฐานด๎านวิชาการไมํแตกตํางกัน  

2.2 การเปรียบเทียบผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา  สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวม พบวํา มีความคิดเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา แตกตํางกันทุกด๎านจึงน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคูํโดยวิธีการ
ของเชฟเฟุ มีความแตกตํางกัน 3 คูํ คือระหวํางประสบการณ์การท างานน๎อยกวํา 10 ปี กับประสบการณ์ท างาน
ตั้งแตํ 10 – 20 ปีประสบการณ์การท างานน๎อยกวํา 10 ปี กับประสบการณ์การท างานมากกวํา 20 ปีขึ้นไปและ
ประสบการณ์การท างานมากกวํา 20 ปีขึ้นไปกับประสบการณ์การท างานตั้งแตํ 10 – 20 ปี 
 ยอดเยี่ยม  สอนเฉลิม (2548) ได๎ศึกษาแบบภาวะผู๎น าของผู๎บริหารกับกระบวนการวางแผน                         
ในสถานศึกษาเขตคุณภาพก าแพงแสนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา 
1. แบบภาวะผู๎น าของผู๎บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพก าแพงแสนวิทยา  เขตพ้ืนที่การการศึกษานครปฐม เขต 1 
สํวนใหญํเป็นแบบมอบหมายงาน และ แบบมีสํวนรํวม และ แบบขายความคิด มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก             
2. กระบวนการวางแผนในสถานศึกษา เขตคุณภาพก าแพงแสนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษานครปฐม 
เขต 1 มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 3. ความสัมพันธ์ระหวํางแบบภาวะผู๎น าของผู๎บริหารกับกระบวนการวํางแผนใน
สถานศึกษา เขตคุณภาพก าแพงแสนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษานครปฐม เขต 1 ภาวะผู๎น าแบบ
มอบหมายงาน แบบมีสํวนรํวม และแบบขายความคิด มีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 งานวิจัยต่างประเทศ 

เดวิด (Devid, 1989 อ๎างถึงในสมคิด ชุมนุมพร, 2549) ได๎ท าการศึกษาภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงและ
องค์กรแหํงการเรียนรู๎ โดยศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมของผู๎บริหารในการกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎เป็นรายบุคคลและ
รายกลุํม เครื่องมือที่ใช๎ ได๎แกํ แบบวัดภาวะผู๎น า (Multifactor leadership questionnaire : MLQ) และการ
สัมภาษณ์ตัวแทนของกลุํมตัวอยําง โดยจัดให๎กลุํมตัวอยํางมีการแลกเปลี่ยนความรู๎ และแงํคิดตําง ๆ กระตุ๎นให๎เกิด
ความต๎องการที่จะเรียนรู๎ ให๎มีการผสมผสานความรู๎และสร๎างรูปแบบขึ้น ผลการวิจัยพบวําพฤติกรรมและ        
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การปฏิบัติของผู๎น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตํอการเรียนรู๎เป็นรายบุคคลและรายกลุํม  นอกจากนี้ยัง พบวํา 
ผลการวิจัยมีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ ดังนี้ 1. หัวหน๎าทีมได๎ปฏิบัติบทบาทของผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 2. ผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลงจะต๎องมีการสร๎างบรรยากาศส าหรับการเรียนรู๎ โดยให๎การสนับสนุน ซึ่งกํอให๎เกิดความรํวมมือและน า
ศักยภาพของทีมมาใช๎ 3. ผู๎น ามีพฤติกรรมที่เหมาะสม   4. มีการท๎าทายให๎ทีมมีการตั้งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. มีการแบํงปันความรู๎ และมีการซึมซับความรู๎และข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ของทีม 6. ผู๎น าสํงเสริม
ให๎ทีมมีโอกาสที่จะเรียนรู๎ภาพรวมและวิธีการปฏิบัติรวมทั้งการตัดสินใจที่มีผลตํอระบบ  7. ผู๎น ามีการสํงเสริมให๎
สมาชิกของทีมมีโอกาสเรียนรู๎ความเป็นผู๎น าด๎วยตนเอง 

แบส (Bass, 1890 อ๎างถึงในโอฬาร บุญมี, 2547) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการประเมินภาวะผู๎น า
ตามการรับรู๎ และตามความคาดหวังของผู๎ใต๎บังคับบัญชา โดยกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎บริหาร 3 ระดับ คือ ระดับต๎น 
ระดับกลาง และระดับสูง วิธีการศึกษา คือ ให๎ผู๎บริหารระดับต๎นประเมินผู๎บริหารระดับกลาง และผู๎บริหาร
ระดับกลางประเมินผู๎บริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบวํา 1. การแสดงภาวะผู๎น า แบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผู๎น า
แบบแลกเปลี่ยนของผู๎บริหารระดับกลาง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสดงภาวะภาวะผู๎น าแบบแลกเปลี่ยนของ
ผู๎บริหารระดับสูง  2. การแสดงภาวะผู๎น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู๎ บริหารระดับต๎นมีระดับสูงกวําผู๎บริหาร
ระดับกลาง  3. การแสดงภาวะผู๎น าแบบเปลี่ยนสภาพด๎านบุคลิกภาพที่นํานับถือ การยอมรับความแตกตํางของ
บุคคล การกระตุ๎นให๎ผู๎ตามใช๎สติปัญญา และการแสดงภาวะผู๎น าแบบแลกเปลี่ยนในด๎านการให๎รางวัลตาม
สถานการณ์ของผู๎บริหารระดับสูง ตามความคาดหวังของผู๎บริหารระดับกลางมีระดับสูงกวําการรับรู๎ โดยยึดระบบ
การยืดหยุํนของผู๎บริหารระดับสูงตามความคาดหวังมีระดับต่ ากวํา 
 สรุป ผู๎อ านวยการเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร๎างภาวะผู๎น าครูที่มีสมรรถภาพ  ควรจะมีการวางแผน 
สนับสนุนกระบวนการ และโครงสร๎างเพ่ือรองรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ การพัฒนาต๎องท า
ให๎ยืนนาน ยั่งยืนและมีความช านาญอยํางเห็นผลและเหนือกวําผู๎อ่ืน รวมทั้งการสื่อสารให๎ทราบวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน โครงสร๎างและกระบวนการที่ออกแบบต๎องท าให๎ครูท างานรํวมกันหรือรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  สํงผลให๎เกิด
ความคุ๎นเคยน าไปสูํการเรียน การสอนแบบเป็นทีม (Teams) มุํงเน๎นให๎เกิดความส าเร็จของนักเรียนอยํางตํอเนื่อง 
และมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให๎ความพยายามบรรลุเปูาประสงค์ตามที่ได๎ก าหนดไว๎ 
แม็คเกรช (McGrath, 2002) ศึกษาองค์กรแหํงการเรียนรู๎ การน าไปใช๎และเป็นบทเรียนในการบริหารหนํวยงาน
ของรัฐสํวนท๎องถิ่น จุดประสงค์ประการแรกของการศึกษานี้เพ่ือตรวจสอบแนวความคิดที่จะน าองค์กรแหํงการ
เรียนรู๎ไปใช๎ในหนํวยงานของรัฐสํวนท๎องถิ่นโดยการศึกษาเลือก 2 องค์กรเป็นตัวอยําง และแตํละองค์กรศึกษา 4 
ระบบหลักภายในองค์กร ได๎แกํ 
 1. การเปลี่ยนสภาพองค์กร ศึกษาเรื่อง วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและโครงสร๎าง 
 2. พลวัตแหํงการเรียนรู๎ ศึกษาเรื่องภาวะผู๎น าและติดตามผลงาน 
 3. การสร๎างอ านาจของบุคคลในองค์กร ศึกษาเรื่องการฝึกอบรมบุคคล ผลงานและรางวัล   
การมีสํวนรํวมในสังคม 
 4. การจัดการความรู๎ ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ 
 การศึกษานี้คาดวําจะได๎รับประโยชน์ และมีความเข๎าใจการท างานของระบบหลักในองค์กร ท าให๎
ทราบวําบุคคลในองค์กรมีความสัมพันธ์กับทฤษฎี องค์กรแหํงการเรียนรู๎อยํางไรและการศึกษางานวิจัยเพ่ือได๎
ค าตอบในค าถาม ดังนี้ 
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 1. องค์กรแหํงการเรียนรู๎ของหนํวยงานของรัฐสํวนท๎องถิ่น มีอะไรบ๎างใน 4 ระบบหลักของ
องค์กร ได๎แกํ การเปลี่ยนสภาพองค์กร พลวัตแหํงการเรียนรู๎ การสร๎างอ านาจของบุคคลในองค์กรและการจัดการ
ความรู๎ 
 2. กระบวนการเหลํานี้มีความสัมพันธ์กับองค์กรแหํงการเรียนรู๎อยํางไร 
 3. กระบวนการเหลํานี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยํางไร 
 งานวิจัยนี้ใช๎ทดสอบจากหนํวยงานของรัฐสํวนท๎องถิ่น 2 แหํง ที่ตั้งอยูํในรัฐอิลลินอย และรัฐ
มิชิแกน โดยใช๎วิธีสัมภาษณ์ผู๎บริหาร ลูกจ๎าง เจ๎าหน๎าที่สหภาพในหนํวยงานของรัฐเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ เจ๎าหน๎าที่
ดับเพลิง เชิงปริมาณแบบเชิงซ๎อน และใช๎การวิเคราะห์ย๎อนกลับ (Cross-case) เพ่ือก าหนดรูปแบบและหัวข๎อที่
เป็นจุดเดํนในองค์กรแหํงการเรียนรู๎ หนํวยงานรัฐสํวนการเก็บข๎อมูลใช๎ 3 วิธี คือ การสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร
ที่เก่ียวข๎องและใช๎วิธีการสังเกตในแตํละแหํงหลักฐานที่ได๎จากการวิจัย พบวํา มีปัจจัย 2 ประการที่เป็นวิกฤตส าคัญ
ในการพัฒนาหนํวยงานรัฐสํวนท๎องถิ่นเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ปัจจัยที่ 1 คือ วิสัยทัศน์ขององค์กร และภาวะ
ผู๎น าที่เข๎มแข็งในการริเริ่มและน าวิสัยทัศน์นี้ไปใช๎ ปัจจัยที่ 2 คือ กระบวนการงบประมาณที่จะสนับสนุน อ านวย
ความสะดวกแกํกระบวนการเรียนรู๎ภายในท๎องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบอีก 6 อยําง ที่เป็นสํวนส าคัญใน
การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ของรัฐ ได๎แกํ 
 1. การริเริ่มอยํางมีคุณภาพ 
 2. การสร๎างอ านาจบุคคลในองค์กร 
 3. การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 
 4. ความสัมพันธ์กับสื่อตําง ๆ 
 5. การมีสํวนรํวม และการศึกษาภายในสังคม 
 6. ความรํวมมือและความจริงใจจากหนํวยงานอื่น ๆ ของรัฐ  
 การศึกษาวิจัยยังพบอีกวําปัจจัย/องค์ประกอบดังกลําวเหลํานี้มีความแตกตํางกันในแตํละท๎องถิ่น 
แตํก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให๎สํงผลให๎องค์กรท๎องถิ่นเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ดีศรีต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 โดยมีขั้นตอนการสร๎างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าแนวคิด หลักการทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข๎องกับมีระดับภาวะผู๎น าทางวิชาการ 
ของผู๎บริหารสถานศึกษา และครู จากเอกสารตํางๆ เชํนหนังสือบทความรายงานการวิจัยเพ่ือก าหนดกรอบ
ความคิด 
 2. น ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและภาวะผู๎น าทางวิชาการมาสร๎างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบแบบประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale) 
 3. สร๎างแบบสอบถามก าหนดตัวบํงชี้และประเด็นที่จะสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู๎น าทางวิชาการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ตามแนวคิดตาม
กรอบแนวคิดของฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟ่ี (Hallinger and Murphy, 1995 อ๎างถึงในวีรชาติ วิลาศร, 2550 : 40-
50) ซึ่งได๎เสนอองค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะความเป็นผู๎น าทางวิชาการ ของผู๎บริหารสถานศึกษาไว๎  3 
องค์ประกอบ 11 ด๎าน 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 

73 

 

 4. น าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยด๎วยตนเองและผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต๎องให๎ครอบคลุมทั้งด๎านโครงสร๎าง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใช๎ภาษา
เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจแกํผู๎ตอบ และครอบคลุมเรื่องท่ีต๎องการศึกษา แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไข 
 5. น าแบบสอบถามให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) วําข๎อความใน
แบบสอบถามเป็นข๎อค าถามที่ตรงตามสิ่งที่ต๎องการศึกษา ถูกต๎อง และครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดที่ได๎
ศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดไว๎เป็นนิยามศัพท์เฉพาะหรือไมํ เพ่ือทดสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา ( Content 
Validity) โดยผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ผลการพิจารณาตรวจสอบความถูกต๎องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 116) เทํากับ 0.75  
 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try out) กับครูที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได๎คําความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เทํากับ 0.98 
 7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางตํอไป 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ด๎านการควบคุมการใช๎เวลาสอน 
 จากประเด็นที่พบ มีการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมตํางๆ ที่อาจ
เป็นการรบกวนในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 แนวทางในการไขปัญหา ผู๎บริหารได๎ให๎ความเห็นวําในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ จะไมํประกาศใน
เวลาที่มีการเรียนการสอนเพ่ือไมํให๎รบกวนและกระทบตํอการสอนของครู  แตํจะใช๎เป็นการให๎ครูชํวย
ประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียน กํอนมีการเรียนการสอน หรือจัดให๎มีการโฮมรูมแกํนักเรียนกํอนมีการเรียนการสอน เน๎น
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นการประกาศออกไมค์ในเวลาพักกลางวัน หรือเวลาพักที่ส าควร หรือเป็นปูายประกาศ ให๎
นักเรียนอํานเพ่ือสํงเสริมในการอํานไปในตัว 
 2. ด๎านการดูแลเอาใสํใจครูและนักเรียนอยํางใกล๎ชิด 
 จากประเด็นที่พบ มีการสํงเสริมให๎ครูได๎เยี่ยมชมการสอนเพ่ือจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ครูผู๎สอนกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาตํางๆ 
 แนวทางในการไขปัญหา ผู๎บริหารได๎ให๎ความเห็นวํา มีการสํงเสริมให๎ครูได๎เยี่ยมชมการสอนเพ่ือจะไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู๎สอนกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาตํางๆ อาจจะเจอปัญหาบังเอิญบาง
ประการที่ครูผู๎สอนอาจจะดูแลไมํทั่วถึง และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู๎ใหมํเพ่ือไปพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น เชํน การจัดให๎มีการแขํงขันเกมตอบปัญหาทางวิชาการในห๎องเรียน 
 3. ด๎านการจัดให๎มีสิ่งจูงใจให๎กับครู 
 จากประเด็นที่พบ ผู๎บริหารมีการยกยํองเชิดชูเกียรติคุณของครูผู๎สอนที่ปฏิบัติงานดีเดํนด๎วยวิธีการตํางๆ 
เชํนกลําวชมเชยในที่ประชุม มอบเกียรติบัตร เสนอขําวในวารสาร หอกระจํายขําว เผยแพรํในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 แนวทางในการไขปัญหา ผู๎บริหารได๎ให๎ความเห็นวํา ผู๎บริหารมีการยกยํองเชิดชูเกียรติคุณของครูผู๎สอนที่
ปฏิบัติงานดีเดํนด๎วยวิธีการตํางๆ เชํนกลําวชมเชยในที่ประชุม มอบเกียรติบัตร เสนอขําวในวารสาร หอกระจํ าย
ขําว เผยแพรํในเว็บไซต์ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังหาแหลํงทุนสนับสนุนให๎กับครูเพ่ือเป็นสวัสดิการในการตอบแทน
ครูผู๎ที่มีความดีในด๎านตําง ๆ  
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 4.  ด๎านการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิชาชีพ 
 จากประเด็นที่พบ ผู๎บริหารจัดอบรม สัมมนาเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให๎ความรู๎แกํครูผู๎สอนที่เกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการสอน 
 แนวทางในการไขปัญหา ผู๎บริหารได๎ให๎ความเห็นวํา มีการสํงเสริมให๎มีการจัดอบรม สัมมนาเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาให๎ความรู๎แกํครูผู๎สอนที่เก่ียวกับเทคนิควิธีการสอน อยํางสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู๎ความสามารถ
และมีการตํอยอดในวิชาชีพอยํางสมฐานะวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนอยํางมืออาชีพ 
 5.  ด๎านการพัฒนาและสร๎างมาตรฐานด๎านวิชาการ 
 จากประเด็นที่พบ  ผู๎บริหารน าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด๎านการเรียนของนักเรียนมาใช๎ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ 
 แนวทางในการไขปัญหา ผู๎บริหารได๎ให๎ความเห็นวํา ได๎น าหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด๎านการเรียน 
ปลูกฝังให๎กับนักเรียนอยํางรู๎คุณคํา และสํงเสริมความสามารถความถนัดให๎กับนักเรียนที่มีความสามารถ ลักษณะ
พ่ึงประสงค์มาใช๎ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ และสร๎างคํานิยมที่ดีแกํเด็ก ควบคุมคํูคุณธรรม จริยธรรม 
 6.  ด๎านการจัดให๎มีสิ่งสํงเสริมการเรียนรู๎ 
 จากประเด็นที่พบ  สถานศึกษามีการประกาศเกียรติคุณนักเรียน ทีมีผลงานด๎านวิชาการหรือมีพฤติกรรม
ในชั้นเรียนดีเดํน ในบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 แนวทางในการไขปัญหา ผู๎บริหารได๎ให๎ความเห็นวํา สถานศึกษามีการประกาศเกียรติคุณนักเรียน ทีมี
ผลงานด๎านวิชาการหรือมีพฤติกรรมในชั้นเรียนดีเดํน ในบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา เชํนการติด
ประกาศปูายไวนิล หน๎าโรงเรียนพร๎อมมีรูป ชื่อ-นามสกุล ประกาศให๎บุคลภายในและภายนอกโรงเรียนให๎รับทราบ 
เพ่ือสร๎างความม่ันใจ และความภาคภูมิใจแกํนักเรียนและผู๎ปกครอง 
 
สรุปผลและวิจารณ์ผล  
 จากผลการศึกษา เรื่อง ภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 พบวํา ความคิดเห็นของผู๎บริหารเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบภาวะ
ผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 2: ตามรายด๎านภาพรวม ผลการศึกษาตามที่ผู๎บริหารได๎เป็นผู๎ตอบแบบสอบถามในแตํละด๎าน พบวํา 1.การ
ก าหนดภารกิจของสถานศึกษา ประเด็นด๎านการสื่อสารเปูาหมายของสถานศึกษา มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด 2.การ
จัดการด๎านการเรียนการสอนพบประเด็น ด๎านการนิเทศและการประเมินผลด๎านการสอน มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด และ 
3. การสํงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา ด๎านการดูแลเอาใจใสํครูและนักเรียนอยํางใกล๎ชิด มีคําเฉลี่ย
น๎อยที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นิธิดา  บุรณจันทร์ (2550, บทคัดยํอ) ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวํา มีคณะกรรมการโรงเรียนโดยรัฐเป็นผู๎ดูแล
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ด๎านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ ต๎องมีความยืดหยุํนและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล๎อม สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนสามารถเรียนและท างานควบคูํกัน การพัฒนาโรงเรียนต๎อง
ก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงด๎วยการสร๎างเครือขํายความรํวมมือจากชุมชน และสร๎างแรงจูงใจให๎กับบุคลากรให๎มาก
ขึ้นด๎วยการมีสํวนรํวมในการวางแผนด าเนินการตามแผนและเปูาหมายด๎วยความเต็มใจ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
วิรุฬห์จิต  ใบลี (2547, บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1-2 ผลการวิจัยพบวํา ภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1-2 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูง 3 อันดับ
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แรก คือ ด๎านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก๎าวหน๎าในวิชาชีพของครู รองลงมาได๎แกํด๎านการประเมินผลนักเรียน 
และด๎านมุมมองและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงด๎านหลักสูตร สํวนด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด๎านการจั ดโครงการ
ส าหรับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นวภัทร์ อุทัยรัตน์ และคณะ( 2552, บทคัดยํอ)               
ได๎ศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู๎บริหาร และครูผู๎สอนใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแนวคิดของ  ฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟ่ี ซึ่งได๎เสนอ
องค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู๎น าทางวิชาการ หรือภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาไว๎ 3 
องค์ประกอบ 11 ด๎าน โดยจ าแนกตามต าแหนํงหน๎าที่และประสบการณ์การท างาน พบวํา  1) การศึกษาภาวะผู๎น า
ทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษา และครูผู๎สอนในสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมพบวําอยูํในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํามีภาวะผู๎น า
ด๎านด๎านการจัดให๎มีสิ่งสํงเสริมสภาพการเรียนรู๎ มากท่ีสุด รองลงมา มีภาวะผู๎น าด๎านการพัฒนาและสร๎างมาตรฐาน
ด๎านวิชาการ สํวนด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุดคือภาวะผู๎น าด๎านการนิเทศและการประเมินผลด๎านการสอน   และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ แบส และแบบ อ๎างใน โอฬาร บุญมี. 2547: 47 ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการ
ประเมินภาวะผู๎น าตามการรับรู๎ และตามความคาดหวังของผู๎ใต๎บังคับบัญชา โดยกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎บริหาร 3 ระดับ 
คือ ระดับต๎น ระดับกลาง และระดับสูง วิธีการศึกษา คือ ให๎ผู๎บริหารระดับต๎นประเมินผู๎บริหารระดับกลาง และ
ผู๎บริหารระดับกลางประเมินผู๎บริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบวํา ผู๎อ านวยการเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร๎างภาวะ
ผู๎น าครูที่มีสมรรถภาพ ควรจะมีการวางแผน สนับสนุนกระบวนการ และโครงสร๎างเพ่ือรองรับการพัฒนาโรงเรียน
เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ การพัฒนาต๎องท าให๎ยืนนาน ยั่งยืนและมีความช านาญอยํางเห็นผลและเหนือกวําผู๎อ่ืน 
รวมทั้งการสื่อสารให๎ทราบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โครงสร๎างและกระบวนการที่ออกแบบต๎องท าให๎ครูท างานรํวมกัน
หรือรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ สํงผลให๎เกิดความคุ๎นเคยน าไปสูํการเรียน การสอนแบบเป็นทีม (Teams) มุํงเน๎นให๎เกิด
ความส าเร็จของนักเรียนอยํางตํอเนื่อง และมีอัตราเพ่ิมขึ้นเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให๎ความพยายามบรรลุเปูาประสงค์
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎ 
  
กิตติกรรมประกาศ  
 ความส าเร็จในการจัดท าวิจัยฉบับนี้ เกิดขึ้นได๎จากการรวบรวมความรู๎ตํางๆ จากอาจารย์ทุกทําน และ
ความกรุณาในการตรวจแก๎ และให๎ค าแนะน า ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ 
อาจารย์ที่ปรึกษารํวม ดร.เกรียงศักดิ์  สุวรรณวัจน์ ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ให๎ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี และชํวย
กรุณาตรวจแก๎ไข เครื่องมือและบทความตลอดจนเสร็จสมบูรณ์  
 ผู๎วิจัยขอกราบพระคุณ บิดา มารดา ที่ได๎ให๎อุปกรณ์การศึกษาที่ดีที่สุด คือสติปัญญา และรํางกายที่
สมบูรณ์แกํผู๎วิจัย ขอขอบคุณ ผู๎เกี่ยวข๎องทุกทํานที่ให๎การสนับสนุนในด๎านข๎อมูลและข๎อคิดเห็นตําง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ตํอการวิจัย มาจนส าเร็จการศึกษา 
 ประโยชน์ที่เกิดจากวิจัยฉบับนี้ทั้งในปัจจุบัน และในเบื้องหน๎า ขอยกความดีให๎กับทํานเจ๎าของหนังสือ 
งานวิจัย เอกสาร วิทยานิพนธ์ และข๎อเขียนตําง ๆ ที่ผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎า หยิบยกมาประกอบ จนวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ และ
ส าเร็จด๎วยดี ส าหรับข๎อบกพรํองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู๎วิจัยต๎องขออภัยไว๎ ณ โอกาสนี้ และขอน๎อมรับไว๎เพียงผู๎เดียว 
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การน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏบิัติ  
ของเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ในจังหวัดตาก 

The Implementation of Solid Waste Management Policy in  
Subdistrict Municipality  Nong Bua Tai in Tak Province 

 

อธิพันธุ์  วิไลลักษณ์1 
Mr.Athipan  Vililug   

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีเปูาหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความสอดคล๎องของการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎กับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และ 2) ศึกษาความพร๎อมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ในจังหวัดตาก 
 ผลการศึกษาพบวํา เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎มีการจัดการขยะมูลฝอย 2 ลักษณะ คือการปลํอยโดยไมํมี
การควบคุม และการควบคุมการก าจัด เพราะปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยในแตํละพ้ืนที่มีแตกตํางกัน   
โดยกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสอดคล๎องกับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยที่ก าหนดไว๎ในด๎าน
การจัดการ ด๎านกฎหมาย ด๎านการลงทุนและด๎านสนับสนุน  แตํการด าเนินการยังปรากฏในพ้ืนที่น๎อยมาก ความไมํ
พร๎อมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ในด๎านงบประมาณ  ด๎านบุคลากร ด๎านสถานที่   
ด๎านครุภัณฑ์ และด๎านนโยบายของท๎องถิ่นที่แตกตํางกัน ท าให๎การจัดการขยะมูลฝอยให๎เป็นไปตามนโยบายการ
จดัการขยะมูลฝอยยังคงถูกจ ากัดตามไปด๎วย 

ค าส าคัญ : การจัดการ,ขยะมูลฝอย,นโยบาย 
 

Abstract 
 This study is a qualitative research, the purposes of the study were 1) to investigate the 
consistency between the community solid waste management of Subdistrict Municipality  and 
the Department of Local Administration’s solid waste management policy and 2) to study the 
readiness for solid waste management of Subdistrict Municipality Nong Bua Tai in Tak Province.  
 The results revealed that the Subdistrict Municipality solid waste management can be 
divided to uncontrolled release and controlled disposal waste management because the 
amount and type of solid waste in different areas. The solid waste management of the 
Subdistrict Municipality was consistent with solid waste management policy of the Department 
of Local Administration in part of management, law, investment and support but the operations 
still least. The unreadiness of solid waste management in the different part of the budget, 
location, personnel, durable articles and administrative organization’s policy which are the 
causes of the limitation of the solid waste management.  
Keywords : Management, Solid Waste, Policy 
                                                             
1 อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
888 ม.2 ต.หนองบัวใต๎ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000   Email: kong-av@hotmail.com โทรศัพท์: 055517488 ตํอ 807 
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บทน า 
 การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน “วงจรนโยบาย (Public Policy Cycle)” ซึ่งเป็นการ
ตอบประเด็นปัญหาวํา เมื่อมีการกํอตัวของนโยบาย  ได๎มีการระดมความคิดเพ่ือก าหนดนโยบายจนไปสูํเลือก
แนวทางท่ีดีที่สุดเพื่อด าเนินการแล๎ว กระบวนการที่ตํอเนื่องจะมีการน าไปด าเนินการอยํางไร  ซึ่งการน านโยบายไป
ปฏิบัติก็ยังประสบกับปัญหามากมาย จนท าให๎การด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายได๎นั้นคํอนข๎างยาก   
 ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนา (Developing Countries) อยูํระหวํางฐานการผลิตที่
เป็นเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม  มีความหลากหลายในการอุปโภค-บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ การมีของ
เสียตกค๎างหลงเหลือจากกิจกรรมดังกลําวเป็นจ านวนมาก อาทิ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากบ๎านเรือน ถนน ร๎านค๎า 
โรงงาน และโรงพยาบาล  เป็นต๎น ขยะมูลฝอยเหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํเป็นหน๎าที่ที่ต๎องจัดการโดยองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได๎ก าหนดนโยบายและแผนการสํงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2540-2559  ซึ่งเน๎นเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสํงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติให๎ควบคูํไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให๎ประเทศเกิดการพัฒนา
ประเทศเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร๎างคุณภาพแหํงชีวิตของประชาชน รวมไปถึงการก าหนดแนวทางการ
แก๎ไขขจัดภาวะมลพิษทางน้ ามลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย และของ
เสียอันตราย   
 นโยบายและแผนการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2540 -2559ได๎ก าหนด
เปูาหมายการจัดการมูลฝอยชุมชนของไทยปี พ.ศ. 2540-2559 โดยให๎ลดหรือควบคุมการผลิตมูลฝอยของ
ประชาชน ซึ่งทุกจังหวัดมีแผนหลัก (แผนแมํบท) และแผนการจัดการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
ทุกเทศบาลและสุขาภิบาล เพ่ือให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ก าหนด
นโยบายปูองกันและขจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลปีพ.ศ. 2552 ไว๎เป็นแนวทาง เพ่ือให๎สามารถ
ด าเนินการได๎  แม๎จะมีการก าหนดกรอบแนวทางเพ่ือให๎หนํวยงานอยํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับผิดชอบ
ด าเนินการ แตํการด าเนินการจริงกลับพบวํา หนํวยงานขนาดเล็ก เชํน เทศบาลต าบลและเทศบาลต าบลยังมี
ศักยภาพความพร๎อมในด๎านการจัดการขยะคํอนข๎างต่ าเนื่องจากขาดเทคโนโลยี เครื่องมือ งบประมาณ และสถานที่
ในการด าเนินการก าจัด (สุรีย์ บุญญานุพงศ์, 2547) และจากการศึกษาของ (ฐิติรัตน์ อ าไพ, 2551 : 5) ยังพบวํา 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวน 1,638 แหํง ไมํสามารถจัดการขยะมูลฝอยอยํางเป็นระบบ และจ านวน 1,907 
แหํง มีการจัดการขยะมูลฝอยอยํางเป็นระบบเห็นได๎วําการจัดการขยะขององค์กรสํวนท๎องถิ่นอยํางไมํเป็นระบบ
และเป็นระบบมีความใกล๎เคียงกัน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังคงด าเนินไปอยํางไร๎ระบบและมีปัญหาอยําง
ตํอเนื่อง มีสํวนน๎อยที่สามารถด าเนินการได๎อยํางเป็นระบบ จึงเป็นที่นําสนใจวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นมี
การจัดการขยะมูลฝอยอยํางไร   
 เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการแบํงรูปแบบการปกครองของไทย และเป็นเสาหลัก
ส าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่นตาม “พระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาลต าบล พ.ศ. 2537” ในด๎านการจัดการ
ขยะมูลฝอยได๎มีการให๎อ านาจหน๎าที่โดยตรงในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” (สนิท จรอนันต์, 2549 : 2) กฎหมายเหลํานี้ได๎ให๎ความส าคัญตํอการ
จัดการขยะมูลฝอยเป็นอยํางมาก แตํปัญหายังคงมีอยูํและจะสํงผลกระทบตํอวิถีชีวิตของประชาชนในอนาคตเป็น
อยํางมาก   
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 เทศบาลต าบลนั้นมีการด าเนินการอยํางไรเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ตามแนวทางนโยบายการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ก าหนดโดยกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น และเมื่อได๎มีการด าเนินการแล๎วการ
ด าเนินดังกลําวสอดคล๎องกับแนวนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหรือไมํ  
 การด าเนินการตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นประสบ
ความส าเร็จหรือไมํนั้นขึ้นอยูํกับความพร๎อมในการจัดการขยะมูลฝอยของหนํวยงานในด๎านงบประมาณ สถานที่ 
บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎ และนโยบายท๎องถิ่น ด๎วยเหตุนี้จึงท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจวํา เทศบาลต าบลมีการน า
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติอยํางไร  และมีความสอดคล๎องตามกรอบนโยบายการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือไมํ อยํางไร เพราะเหตุใด อีกทั้งมีความพร๎ อมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลอยํางไร ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลในจังหวัดตาก การศึกษานี้จะเป็นข๎อมูลและ
แนวทางสํงเสริมและปรับปรุงเชิงนโยบายในการจัดการขยะของเทศบาลต าบลเพ่ือให๎สามารถด าเนินการได๎อยําง
เป็นรูปธรรมตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความสอดคล๎องของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลในจังหวัดตากกับ
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น   
 2. เพ่ือศึกษานโยบาย โครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบล จังหวัด
ตาก  
 3. เพ่ือศึกษาความพร๎อมในการจัดการขยะมูลฝอยในด๎านงบประมาณ ,ด๎านบุคลากร ด๎านสถานที่             
ด๎านครุภัณฑ์ และด๎านนโยบายของท๎องถิ่นของเทศบาลต าบล ในจังหวัดตาก  
 4. เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติของเทศบาลต าบล 
ในจังหวัดตาก  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  แนวคิดขยะมูลฝอย   
  ขยะมูลฝอย เป็นวัสดุหรือเศษสิ่งของใด ๆ ที่เหลือจากกระบวนการการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ไมํวําจะเป็น
การอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เชํน เศษซากพืช ซากสัตว์ 
พลาสติก  เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม ขยะมูลฝอยที่จะเป็นปัญหาและสํงผลกระทบตํอประชาชนได๎จะต๎องมีปริมาณที่
มากพอ  ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอยําง อาทิ สภาพของชุมชน ดินฟูาอากาศ  ฤดูกาล ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อุปนิสัย 
สภาวะทางเศรษฐกิจ และการจัดการขยะมูลฝอย (สุชาดา พรหมจารย์, 2545 : 8)     
  การน านโยบายไปปฏิบัติ   
  การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นจะเป็นขั้นตอนหนึ่งหลังจากการมีก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แตํหาก
มองในเชิงปฏิบัติแล๎ว เป็นความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการใช๎ปัจจัยทางการบริหาร
ในองค์การเพื่อผลักดันให๎นโยบายเกิดเป็นรูปธรรม (วรเดช จันทรศร, 2539) 
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วิธีด าเนินงาน 
 ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative researh) โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎าง(Semi-
structured interview) โดยการก าหนดหัวข๎อที่ต๎องการศึกษาไว๎ เพ่ือให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎พูดสนทนาแลกเปลี่ยนกับ
ผู๎วิจัยแบบเป็นกันเองท าให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกจากการพูดคุยในรายละเอียดที่ผู๎วิจัยต๎องการ 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุํมตัวอยํางในการวิจัยนี้ ได๎แกํ นายกเทศบาลต าบล รองนายกเทศบาลต าบล  เจ๎าหน๎าที่
สํวนงานธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข การได๎มาซึ่งกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยใช๎วิธีการเลือก
ตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัย     
 งานวิจัยชิ้นนี้ได๎ใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบไมํเป็นทางการ 
(Informal Interview) เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนและไมํผิดพลาด ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบบันทึกข๎อมูล เครื่องบันทึกเสียง 
ในการรวบรวมข๎อมูล     
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพและน าข๎อมูลที่ได๎รับการจัดเก็บเป็นหมวดหมูํและ
จัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา เพ่ือท าให๎ประชากรที่ศึกษามีความชัดเจน   
 
สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย มีดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎มีลักษณะที่คํอนข๎างที่เป็นชนบทกระจายตัวออกไปนอกเขตชานเมือง และ
เนื่องจากพ้ืนที่มีขนาดคํอนข๎างกว๎างใหญํ ประชากรจึงอาศัยอยูํอยํางกระจายตัว และด๎วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่
ราบเชิงเขาหรืออยูํบริเวณใกล๎เคียงกับเนินเขาจึงเอ้ือตํอการท าเกษตรกรรม วิถีชีวิตของคนสํวนใหญํในท๎องถิ่นแบบ
นี้จึงนิยมท าการเกษตรโดยสํวนใหญํจะเพาะปลูกพืชที่หลากหลายและเหมาะกับชํวงฤดูกาล อยํางไรก็ตาม ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่สํงผลตํอวิถีชีวิตประชาชน สํงผลตํอไปเนื่องไปยังการจัดการเศษวัสดุ สิ่งของที่เหลือจากการบริโภค
และอุปโภคหรือขยะมูลฝอยเหลํานี้อีกด๎วย 
 เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใน “ลักษณะจัดการกันเอง” ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดการ
ที่ปลํอยให๎มีการด าเนินการกันเองโดยครัวเรือนและหมูํบ๎าน กลําวคือ จะให๎ครัวเรือนแตํละครัวเรือนรับผิดชอบใน
ขยะมูลฝอยที่ผลิตขึ้นมาเอง ซึ่งมีหลากหลายวิธี เชํน การเผา การฝังกลบในบํอขยะของตนเอง โดยผํานการแยก
เศษแยกกากของเสีย ซึ่งหากจะพิจารณาการจัดการรูปแบบนี้อยูํที่ความรับผิดชอบของแตํละครัวเรือน  ที่จะใช๎
วิธีการกาจัดขยะให๎มีปริมาณเหลือน๎อยที่สุด จึงไมํสามารถด าเนินการให๎สอดคล๎องในเรื่องการมุํงเน๎นรูปแบบการ
จัดการที่ให๎องค์กรที่ด าเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 เหตุผลส าคัญมีหลายประการที่ท าให๎เกิดการจัดการลักษณะกันเอง คือ ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ของ
ท๎องถิ่นมีน๎อยมาก เพราะขยะมูลฝอยสํวนใหญํมีการจัดการที่ต๎นทางแล๎ว ทั้งนี้เกิดจากการคัดแยกเอาไว๎เพ่ือขายกับ
ร๎านขายของเกําเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับตัวเองแล๎ว ยังมีการก าจัดที่เน๎นความสะดวกสบายที่บริเวณบ๎านหรือหรือ
ละแวกบ๎านของตนเรียบร๎อยเกือบจะหมดแล๎ว ท าให๎การด าเนินการในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะ
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มูลฝอยอยํางเป็นระบบ ตั้งแตํการจัดเก็บ การขนสํงหรือการก าจัดนั้น ท าได๎แตํไมํคุ๎มคํา เนื่องจากการจัดการขยะ
มูลฝอยต๎องใช๎งบประมาณเป็นจ านวนมากในแตํละปี 
 การด าเนินการตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ ที่มีการด าเนินการแล๎วหรือยังไมํสามารถ
ด าเนินการได๎ในบางสํวนนั้น เนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ที่ชุมชนยังสามารถจัดการ
ได๎เอง ท าให๎ไมํเกิดปัญหาจนต๎องหาทางแก๎ไข ท าให๎เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ที่มีประชากรอาศัยอยูํหนาแนํนน๎อย
เลือกที่จะปฏิบัติ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนกํอน ท าให๎การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายจึงถูก
มองข๎ามไป กลําวคือ เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างด๎านสาธารณูปโภค ไฟฟูา น๎าประปา สาธารณสุขชุมชนกํอน เพราะ
มีความจ าเป็นมากกวํา 
 2.  ความสอดคล๎องระหวํางการจัดการขยะมูลฝอยกับแนวทางตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ในการศึกษานี้ รวบรวมสรุปได๎ดังนี้คือ  
 ด๎านการจัดการ มีการด าเนินการในที่มุํงเน๎นรูปแบบที่ให๎องค์กรที่ด าเนินการมีการจัดเก็บคําธรรมเนียม 
โดยมีการตั้งด าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะจัดการกันเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลํอยให๎มีการด าเนินการ
กันเองภายในครัวเรือนและหมูํบ๎าน รับผิดชอบในขยะมูลฝอยที่ผลิตด๎วยตนเอง 2.ลักษณะการจัดการขยะโดย
เทศบาลต าบล โดยด าเนินการเองทั้งระบบเนื่องจากคํอนข๎างมีความพร๎อมในการจัดการขยะ  เทศบาลต าบลจะ
จัดเก็บคําธรรมเนียมไมํเกิน 30 บาทตํอเดือน 3.ลักษณะจัดการโดยเอกชน เป็นการวําจ๎างให๎เอกชนด าเนินการ
จัดเก็บ ขนสํง และก าจัดขยะมูลฝอย อยํางไรก็ตามในด๎านการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ไมํ
สามารถด าเนินการให๎สอดคล๎องกับนโยบายฯได๎ เชํน การสนับสนุนให๎เอกชนตรวจสอบ ประเมิน ภาพปัญหา จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานนาข๎อมูลขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ใหมํ  
 ด๎านการลงทุน เทศบาลต าบลสํวนใหญํ จะด าเนินการในสองประเด็นคือ สํงเสริมให๎ภาคเอกชนลงทุน
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให๎ถูกสุขลักษณะ 
กลําวคือ มีการสนับสนุนร๎านขายของเกําในพ้ืนที่ให๎ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยสํวนหนึ่งในต าบล  และอีกแบบ
หนึ่งคือ การวําจ๎างเอกชนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ  
 ด๎านกฎหมาย เทศบาลต าบลมีการด าเนินการในเรื่องนี้คํอนข๎างจะน๎อยมาก ซึ่งสํวนที่ด าเนินการได๎คือ การ
สํงเสริมปรับปรุง แก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับอัตราคําธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยให๎เหมาะสมเทํานั้น  การแก๎ไข
ดังกลําวสืบเนื่องมาจากความไมํคุ๎มคําในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ผลิตที่
คํอนข๎างมีมาก-น๎อย แตกตํางกันท าให๎ต๎องเกิดการปรับขึ้นในกรณีร๎านค๎า รีสอร์ท บริษัท ที่ผลิตขยะคํอนข๎างมาก 
อยํางไรก็ตาม การปรับขึ้นก็เกี่ยวเนื่องกับกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับของท๎องถิ่นแตํละแหํง เชํนกัน อยํางไรก็ตามการ
ด าเนินการดังกลําวเป็นเพียงแคํการด าเนินการที่คํอนข๎างจะสะดวกที่สุด ยังมีอีกหลายอยํางที่ไมํสามรถด าเนินการ
ให๎สอดคล๎องได ๎ได๎แกํ การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานที่กาจัดขยะ การก าหนดมาตรฐานการระบาย
ของเสียจากแหลํงก าเนิด การก าหนดกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเรียกคืนและการใช๎ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล และการปรับปรุงข๎อกฎหมายเพื่อให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหลํงก าเนิด 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
   การวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลจากการศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดการขยะมูลฝอยตามแนวนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยที่ก าหนดโดยกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎เป็นท๎องถิ่นที่มีหน๎าที่ในทางกฎหมายเพ่ือให๎
ด าเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎เกิดความไมํพร๎อมในด๎านวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช๎ หรือครุภัณฑ์ที่คํอนข๎างมีจา
กัดตรงกับการศึกษาของ (ภัค บุตรหมื่น, 2553) ที่กลําวถึง ปัญหาด๎านเครื่องมือเครื่องใช๎เหมือนกับงานวิจัยนี้
กลําวคือ การมีรถจัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีจ านวนน๎อยโดยจะเก่ียวเนื่องกับปัญหาด๎านความครอบคลุมในพ้ืนที่อีกด๎วย
ในสํวนของกิจกรรมตําง ๆ เกิดข้ึนตามนโยบายนั้น มีหลายสํวนที่มีการด าเนินการและยังมีอีกหลายสํวนที่ไมํด าเนิน 
เป็นเพราะความเอาใจใสํของผู๎บริหารในการด าเนินการ การนามาใช๎ในพ้ืนที่ของตนและการสนับสนุนของเทศบาล
ต าบลหนองบัวใต๎ให๎เกิดความตํอเนื่องกันในพ้ืนที่ยังมีน๎อย ตรงตามการศึกษาของ(ฐิติรัตน์ อ าไพ, 2551 : 104)ที่
ต๎องให๎มีการจัดการกิจกรรมรณรงค์อยํางตํอเนื่องจึงจะเกิดการจัดการที่ประสบความส าเร็จ  อยํางไรก็ตาม สิ่งที่
เทศบาลต าบลทุํมเทพัฒนาอยูํ เชํน เส๎นทางคมนาคมขนสํงเองมีความส าคัญเป็นอยํางมากตํอการจัดการขยะ  
   การด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ตามนโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอยฯ ที่ก าหนดไว๎ อาจจะมองได๎วํา เป็นเรื่องของความตระหนักและเอาใจใสํของผู๎บริหารของท๎องถิ่น แตํหาก
พิจารณาให๎รอบด๎านแล๎ว การที่เทศบาลต าบลมีความไมํพร๎อมในหลายด๎านที่เป็นปัจจัยส าคัญ เชํน ปัจจัยด๎าน
สถานที่ ปัจจัยด๎านงบประมาณ ปัจจัยด๎านเครื่องมือเครื่องใช๎หรือครุภัณฑ์ ท าให๎การด าเนินกิจกรรมบางอยําง
คํอนข๎างมีข๎อจ ากัด 
  2.  ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการให๎ความรู๎เรื่องการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติ คือ 1) 
เทศบาลต าบลมีพ้ืนที่คํอนข๎างหํางไกล และมีประชากรจ านวนน๎อยในแตํละหมูํบ๎าน เทศบาลต าบลควรสํงเสริมให๎
หมูํบ๎านในต าบลมีศูนย์กลางจัดการขยะมูลฝอยของตนเอง เพ่ือลดภาระการจัดการของเทศบาลต าบล และเพ่ือ
สร๎างการมีสํวนรํวมและตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอย 2) เรํงพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เกี่ยวกับ
การสํงเสริมเกษตรกรรม เชํน การท าปุ๋ยหมัก คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปใช๎ได๎อีก เป็นต๎น และอ่ืน ๆ อาทิ การท า
โรงงานก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา เป็นต๎น และ 3) เนื่องจากองค์กรเอกชนมีศักยภาพในการจัดการ
ขยะมูลฝอยมากกวําท๎องถิ่น ในด๎านอุปกรณ ์จ านวนคนและเครื่องมือเครื่องใช๎ รัฐหรือท๎องถิ่นควรสํงเสริมให๎เอกชน
มีการด าเนินการเข๎าไปมีสํวนรํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบลหรือท๎องถิ่นในก าหนดแผนงาน โครงการ เพ่ือให๎การ
ด าเนินการเป็นไปทิศทางเดียวกัน อาทิ องค์การบริหารสํวนต าบลควรสนับสนุนให๎ร๎านค๎าของเกําในพ้ืนที่มีบทบาท
ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของตนเอง เป็นต๎น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ที่ให๎โอกาส และงบประมาณในการท าวิจัยในครั้งนี้
รวมไปถึงผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ บุคลากร ของเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ จังหวัดตาก ที่ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการการน า
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติ ในหนํวยงานของทํานเพ่ือเป็นประโยชน์ในการท าวิจัยในครั้งนี้ด๎วย 
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การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ช่วงชั้นที่ 1-2ในสถานศึกษาอ าเภออุ้มผาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต2 
TEACHERS’ PARTICIPATION IN ACADEMIC AFFAIRS  ADMINISTRATION ACCORDING 

TO THE  EDUCATIONAL REFORM POLICY IN BASIC EDUCATION SCHOOLS, LEVEL 1–2, 
OF SCHOOLS IN UMPHANG DISTRICT,TAK PRIMARY EDUCATIONL SERVICES AREA 2 

 
สุรพงษ์  โนนน้อย1  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูป
การศึกษา  เปรียบเทียบการมีสํวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาและศึกษาปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 1-2  ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยคือ ผู๎บริหารและครูผู๎สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ชํวงชั้นที 1-2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จ านวน             
173 คน ได๎มาโดยการสุํมตามระดับชั้นอยํางเป็นสัดสํวนตามจ านวนและขนาดสถานศึกษา (proportional 
stratified random sampling)เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating 
scale)  5 ระดับ  ซึ่งมีคําความเชื่อมั่น (reliability) เทํากับ 0.97 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่
ใช๎คือ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบความ
แตกตํางเป็นรายคูํด๎วยวิธีการของ เชฟเฟุ  ผลการวิจัยพบว่า 
   1. การมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก               
เรียงตามล าดับการมีสํวนรํวมจากมากไปหาน๎อยคือ ด๎านพัฒนากระบวนการเรียนรู๎   ด๎านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  ด๎านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด๎านการนิเทศการศึกษา และด๎านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของครู ในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวม  รายด๎าน  และรายข๎อไมํแตกตํางกัน ยกเว๎นด๎านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาพบวํา การมีสํวนรํวมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีความเหมาะสม  แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยที่สถานศึกษาขนาดกลาง มีคําเฉลี่ยการมีสํวนรํวม ของครูมากกวํา
สถานศึกษาขนาดเล็ก   
 3. ปัญหาที่พบมากที่สุดและแนวทางการแก๎ปัญหาการมีสํวนรํวมของครูในการบริหาร งานวิชาการตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา เรียงตามล าดับความถี่ 3 ด๎านแรก ได๎แกํ ปัญหาด๎านการพัฒนาหลักสูตร คือ ครูขาดความรู๎
และความเข๎าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ท าให๎หลักสูตรสถานศึกษาไมํได๎มาตรฐาน รองลงมาเป็นปัญหา
ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ  ครูขาดความรู๎ความเข๎าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนท าให๎ครูไมํกล๎า
ท า เกรงวํางานวิจัยที่ท าจะไมํถูกต๎อง  ล าดับสุดท๎ายเป็น ปัญหาด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ คือ ครูขาด
ความรู๎เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู๎และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยํางหลากหลายที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
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ส าคัญ ปัญหาทั้ง 3 ประการ มีแนวทางแก๎ปัญหาโดยจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิญวิทยากรมาจากภายนอก   
ให๎ความรู๎และค าแนะน า  
ค าส าคัญ : การบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the levels of teachers’ participation in 
academic affairs administration in regards to educational reform, to compare the teachers’ 
participation in academic affairs administration in regards to educational reform as classified by 
school sizes, and to study problems and problem solving in teachers participation in academic 
affairs administration in regards to educational reform in basic education schools, level 1-2,            
of Schools in Umphang District, Tak Peimary Educationl Services Area 2. 
 The samples for this research were 378 administrators and teachers in basic education 
schools, level 1-2, of Schools in Umphang District, Tak Peimary Educationl Services Area 2.              
The samples were composed by the proportional stratified random sampling method.                    
The instrument utilized in this research was a five-rating scale questionnaire with a reliability of 
0.97. The data were analyzed by SPSS Program for Window Version 10.0 in terms of percentage, 
mean, standard deviation, one-way ANOVA , and pair comparison by Scheffe’s method. 
 The research results were as follows : 
 1. As a whole, the teachers’ participation in academic affairs administration was at a high 
level in descending order : development of learning process, development of school syllabus, 
development of internal quality assurance system, development of educational innovation and 
information technology, educational supervision, and research for education quality development. 
 2. The comparison result of teachers’ participation in academic affairs administration in 
regards to educational reform as classified by school sizes was not different as a whole and 
separately, except in the area of school syllabus development which was significantly different 
at 0.05 level. The average of teachers’ participation in medium-sized schools was higher than 
that in the small schools. 
 3. The major problems and the problem solving of teachers’ participation in academic 
affairs administration in regards to educational reform were ranked in descending order as 
follows : Development of school syllabus, teachers lacked appropriate understanding in school 
syllabus structuring which made the syllabus fell behind standard. To solve this, the workshop 
training programs should be arranged to prepare the teachers with appropriate knowledge; 
Research for education quality development, teachers lacked appropriate understanding in 
conducting classroom research and were not encouraged to do so. To solve this, the workshop 
training programs should be arranged to prepare the teachers with simple methodology of 
conducting classroom research; Development of learning process, teachers lacked appropriate 
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knowledge about structuring the student learning plan and the diverse techniques of student-
centered learning process. To solve this, the workshop training programs should be arranged to 
prepare the teachers with relevant information and skills.      
Keywords : Education Administration in School Expansion 
 
บทน า 
 การบริหารงานวิชาการ นับวําเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องด าเนินการจัดกิจกรรมตํางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎เจริญงอกงามในทุกด๎าน  
การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎พร๎อมที่
จะท าประโยชน์ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งรํางกายและจิตใจ ท างานเป็นและครองชีวิตอยํางสงบสุข (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหํงชาต,ิ 2543 ค, หน๎า 1) 
 จากการศึกษาเอกสาร ความส าคัญในการจัดการศึกษา แนวคิดทฤษฎีตามที่กลําวมา สรุปได๎วําการ
กระจายอ านาจเป็นหลักการที่ส าคัญในการปฏิรูปการบริหารสถานศึกษา ซึ่งต๎องใช๎สถานศึกษาเป็นฐานในการ
บริหารจัดการ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 5  ที่วําด๎วยระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ซึ่งได๎แสดงตามเจตนารมณ์ด๎านการมีสํวนรํวมไว๎หลายมาตรา ซึ่งมีผลให๎บทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาเปลี่ยนไป
คํอนข๎างมาก   การด าเนินกิจกรรมทางวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายใน
สถานศึกษาจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ ผู๎บริหารและคณะครู ทีมงาน ต๎องมีสํวนรํวมในการบริหาร นับตั้งแตํการแสดง
ความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม  ตรวจสอบและการประเมินผลที่จะสํงผลถึงคุณภาพ
การศึกษา การจัดการศึกษาควรเริ่มจากการมีสํวนรํวมของครูในสถานศึกษากํอน ซึ่งเป็นสํวนส าคัญที่สุดใน
สถานศึกษา ผู๎วิจัยเป็นผู๎หนึ่งที่รับผิดชอบการบริหาร  ซึ่งพบวําการมี  สํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 มีสภาพ
และปัญหาการมีสํวนรํวมในการบริหารที่หลากหลายจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชํวงชั้นที่ 1 - 2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 2 เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช๎เป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของครู ในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูป การศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 1–2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 1–2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูป
การศึกษา  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชํวงชั้นที่ 1–2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต  
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วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหาร

แบบมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา เปรียบเทียบความ  แตกตําง จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาและศึกษาปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการ            
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชํวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยจ านวน 278 คน ประกอบด๎วย                                    
 1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชํวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 14  คน    
      1.2 ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชํวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 264 คน  
 2. กลุํมตัวอยําง 
     2.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชํวงชั้นที่ 1-2  ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 14  คน  
     2.2 ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 159 คน  

ขั้นตอนการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morganอ๎างถึงใน  
สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์, 2542, หน๎า 84) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร๎อยละ 95 (ความคลาดเคลื่อน  5%) ได๎กลุํม
ตัวอยําง จ านวน 173 คน จ าแนกเป็น ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 14  คน และครูผู๎สอนในสถานศึกษา จ านวน 
159  คน 
 2. ส ารวจและจ าแนกสถานศึกษาขนาดตําง ๆ พบวํามีสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 2 แหํง สถานศึกษา
ขนาดกลาง จ านวน 6 แหํง สถานศึกษาขนาดใหญํ จ านวน 6 แหํง  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลได๎แกํ แบบสอบถาม แบํงออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขนาดสถานศึกษาของผู๎ตอบเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (cheek list) จ านวน 5 ข๎อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารแบบมีสํวนรํวมของครูในงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา                
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชํวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษา ตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 โดยเป็นแบบสอบถามตามแบบมาตรประมาณคํา (rating scale)  
ชนิดก าหนด ค าตอบเป็นข๎อความ 5 ระดับ ดังนี้  
  การมีสํวนรํวมมากที่สุด  (รํวมท า รํวมคิด รํวมตัดสินใจ)  ให๎ระดับคะแนน 5 
  การมีสํวนรํวมมาก  (รํวมคิด)    ให๎ระดับคะแนน 4 
  การมีสํวนรํวมปานกลาง (รํวมท า)    ให๎ระดับคะแนน 3 
  การมีสํวนรํวมน๎อย (รํวมรับรู๎)   ให๎ระดับคะแนน 2 
  การมีสํวนรํวมน๎อยที่สุด (ไมํมีสํวนรํวม)   ให๎ระดับคะแนน 1 
 จ านวนข๎อค าถามทั้งสิ้น 45 ข๎อ โดยแบํงเป็น 6 ด๎าน แตํละด๎านมีข๎อค าถาม ดังนี้  
  ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    จ านวน 8 ข๎อ 
  ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎    จ านวน 7 ข๎อ 
  ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จ านวน 6 ข๎อ  
  ด๎านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 7 ข๎อ 
  ด๎านการนิเทศการศึกษา     จ านวน 7 ข๎อ  
  ด๎านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 10 ข๎อ  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงาน
วิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชํวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน      
6 ข๎อ 
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ในการศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
สรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมากเป็นเพศหญิง โดยเป็นครูผู๎สอนมากที่สุด มีประสบการณ์ในต าแหนํงผู๎บริหาร
หรือครูผู๎สอน ระหวําง 1-5 ปี มากที่สุด มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และอยูํในสถานศึกษาขนาด
กลางมากที่สุด 
  ผลการวิเคราะห์การมีสํวนรํวมของครู  ในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 1–2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
สรุปผลได๎ดังนี้ 
  1. ระดับการมีสํวนรํวมของครู ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 1 – 2                  
ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 โดยภาพรวมและรายด๎าน  
อยูํในระดับมาก เรียงตามล าดับเป็นรายด๎านคือ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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             1.1  ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข๎อการมีสํวนรํวมของครูอยูํในระดับมาก  
เรียงตามล าดับ 2 ข๎อแรกคือ ครูมีสํวนรํวมกันวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา                  
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจัดท าโครงสร๎างหลักสูตร สาระการเรียนรู๎ 
สอดคล๎องกับเปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สํวนข๎อที่ครูมีสํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการน๎อยกวําข๎อ
อ่ืน ๆ คือ การก ากับติดตามประเมินผลการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา  
               1.2  ด๎านพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ โดยภาพรวมและรายข๎อการมีสํวนรํวมของครูอยูํในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ 2 ข๎อแรกคือ การปลูกฝังคุณธรรมคํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการสํงเสริมให๎
รักการอํานและใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง สํวนข๎อที่ครูมีสํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการน๎อยกวําข๎ออ่ืน ๆ คือ การนิเทศ
การเรียนการสอนแกํครูในกลุํมสาระตําง ๆ โดยเน๎นการนิเทศรํวมมือชํวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  
  1.3  ด๎านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมการมีสํวนรํวมของครูอยูํในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อ 1- 5 อยูํในระดับมาก เรียงตามล าดับ 2 ข๎อแรก คือการประสานความรํวมมือ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงาน
วิชาการของสถานศึกษา และการศึกษาวิเคราะห์วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา สํวนข๎อที่ 6 อยูํในระดับปานกลาง คือ การเผยแพรํผลการวิจัยตํอนักเรียน ครู ผู๎ปกครอง
สถานศึกษา หนํวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
   1.4  ด๎านการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยภาพรวมและรายข๎อการมีสํวนรํวม
ของครูอยูํในระดับมาก เรียงตามล าดับ 2 ข๎อแรกคือ การจัดหาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาวิชาการ และการประสานความรํวมมือในการผลิต  จัดหา พัฒนาและใช๎สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษา สํวนข๎อที่ครูมีสํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการน๎อย
กวําข๎ออ่ืน ๆ คือ  การติดตามประเมินผลการพัฒนาการใช๎สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให๎เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน  
 1.5 ด๎านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมการมีสํวนรํวมของครูอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อ พบวํา ข๎อที่ 1-6  อยูํในระดับมาก เรียงตามล าดับ 2 ข๎อแรกคือ การศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาและวางแผนการนิเทศการศึกษา จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนในสถานศึกษา สํวนข๎อที่  7 อยูํในระดับปานกลาง คือ การสร๎างเครือขํายระบบนิเทศ
การศึกษา ภายในสถานศึกษาหรือสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  1.6 ด๎านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายข๎อการมีสํวนรํวมของครูอยูํใน
ระดับมาก เรียงตามล าดับ 2 ข๎อแรกคือ การด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องให๎บรรลุผลตามเปูาหมาย
ความส าเร็จขอสถานศึกษา และการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอตํอผู๎ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สํวนข๎อที่ครูมีสํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการ
น๎อยกวําข๎ออ่ืนๆ คือ  การประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา  
ในการประเมินสถานศึกษา เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของครู  ในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา               
ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
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สถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ ทั้งโดยภาพรวม และรายด๎าน พบวําไมํแตกตํางกัน                 
เมื่อเปรียบเทียบในแตํละด๎าน  พบวํา ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ด๎านการนิเทศการศึกษา  และด๎านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวํา ไมํแตกตํางกันทั้งโดยภาพรวมและรายข๎อ สํวนด๎านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน แตํเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให๎มีความเหมาะสม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบเป็นรายคูํ
พบวํา การมีสํวนรํวมของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยที่คําเฉลี่ยการมีสํวนรํวมของครูในสถานศึกษาขนาดกลาง  มากกวําคําเฉลี่ยของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สํวนในข๎ออ่ืน ๆ พบวําไมํแตกตํางกัน 
              3. ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาที่เกิดจากการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการ  
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชํวงชั้นที่  1–2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ในแตํละด๎าน  พบวํา 
  3.1 ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวํา มีปัญหามากที่สุด คือ ขาดความรู๎และความ
เข๎าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท าให๎หลักสูตรสถานศึกษาไมํได๎มาตรฐาน แนวทางแก๎ไข คือจัดอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรมาให๎ความรู๎ ปัญหารองลงมา         
คือครูมีหน๎าที่รับผิดชอบงานหลายด๎านจึงไมํสามารถปรับปรุงหลักสู ตรให๎มีคุณภาพ แนวทางแก๎ไขปัญหา          
คือ  มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบให๎ชัดเจน และควรจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน สํวนปัญหาล าดับสุดท๎าย          
คือ หลักสูตรสถานศึกษาชํวงชั้นที่ 1 มีสาระการเรียนรู๎มากเกินวัยของนักเรียนท าให๎การเรียนการสอนไมํเกิด
คุณภาพเทําที่ควร  แนวทางแก๎ปัญหา คือ ควรปรับลดสาระการเรียนรู๎ในชํวงชั้นที่ 1 ให๎ลดลงให๎เหมาะสมกับวัย
ของผู๎เรียน 
  3.2 ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ พบวํา  มีปัญหามากที่สุด  คือ ขาดความรู๎เกี่ยวกับการจัดท า
แผนการเรียนรู๎และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยํางหลากหหลาย ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญแนวทางแก๎ปัญหา 
คือจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิญวิทยากรผู๎รู๎มาให๎ค าแนะน า ปัญหารองลงมา คือขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการด าเนินการเพื่อจัดแหลํงเรียนรู๎  แนวทางแก๎ปัญหา คือระดมทรัพยากรจากชุมชน สํวนปัญหาล าดับ
สุดท๎าย คือ ครูยังสอนแบบบรรยายไมํปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพราะยังคิดวํานักเรียนยังไมํสามารถท าได๎ 
แนวทางแก๎ปัญหา คือจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสอน 
  3.3 ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พบวํา มีปัญหามากที่สุด คือ ครูขาดความรู๎ความ
เข๎าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนท าให๎ครูไมํกล๎าท างานวิจัยกลัววํางานวิจัยที่ท าจะไมํถูกต๎อง แนวทางแก๎ปัญหา
ตามล าดับ คือ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ในด๎านการท าวิจัยในชั้นเรียนอยํางงํายแกํครู และศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ปัญหารองลงมา คือครูให๎ความส าคัญในการท าวิจัยน๎อย แนวทางแก๎ปัญหา คือผู๎บริหาร
ควรชี้แจงให๎เห็นถึงความส าคัญของการท าวิจัย  และสํงเสริมให๎ครูวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ 
  3.4 ด๎านการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  พบวํา มีปัญหามากที่สุดคือ   
ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการผลิตการใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  แนวทางแก๎ปัญหา คือจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให๎ความรู๎ในด๎านการผลิตและใช๎สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสํงเสริมให๎ครูผลิต
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ปัญหารองลงมา คือสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไมํเพียงพอตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางแก๎ปัญหา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและชุมชนควรรํวมมือกัน
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ระดมทรัพยากรมาสนับสนุนในการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สํวนปัญหาล าดับสุดท๎าย คือ ขาดการ
ประเมินผลการใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวทางแก๎ปัญหา คือ ตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  3.5 ด๎านการนิเทศการศึกษา พบวํา มีปัญหามากที่สุด คือ ผู๎บริหารและครูไมํนิเทศอยํางจริงจัง
เนื่องจากมีภาระงานหลายด๎านท าให๎ขาดการนิเทศอยํางตํอเนื่อง แนวทางแก๎ปัญหา คือแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศ และติดตามประเมินผลการนิเทศอยํางเป็นระบบ ปัญหารองลงมา คือ ครูขาด
ความรู๎ในการนิเทศภายใน แนวทางแก๎ปัญหา คือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และแจกเอกสารความรู๎เรื่องการนิเทศ
ภายใน 
   3.6 ด๎านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบวํา มีปัญหามากที่สุดคือ  
ผู๎บริหารและครูขาดความรู๎ความความเข๎าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางแก๎ปัญหา คือเชิญวิทยากร
ผู๎รู๎มาให๎ค าแนะน า  และประสานความรํวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ปัญหารองลงมาคือ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท าไมํตํอเนื่อง จะท าก็ตํอเมื่อมีการประเมิน  
แนวทางแก๎ปัญหา  คือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต๎องชี้แจงแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมีการติดตามประเมินผล อยํางตํอเนื่อง 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชํวงชั้นที่ 1–2 ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตาก เขต 2 สามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัยที่พบวํา  การมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการ ทั้งภาพรวมและรายด๎านอยูํใน
ระดับมาก  เรียงตามล าดับคือ ด๎านพัฒนากระบวนการเรียนรู๎  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา  
และล าดับสุดท๎าย  จากที่กลําวมาข๎างต๎นจึงอาจเป็นแรงสํงเสริมให๎ครูให๎ความส าคัญ  ในการพัฒนาตนเองด๎านการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ  จึงสํงผลให๎การมีสํวนรํวมของครูในการบริหารวิชาการด๎านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎  มีคําเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านล าดับตํอมา สามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
  1.1 ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายข๎อการมีสํวนรํวมของครูอยูํในระดับมาก  
และมีสํวนรํวมกันวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนด  วิสัยทัศน์ ภารกิจ  
เปูาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มากกวําข๎ออ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล๎องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน๎า 30-41) 
ที่ได๎ก าหนดกระบวนการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาแนวทางจัดท าอันดับแรกคือ  คือ  การก าหนดและสร๎าง
วิสัยทัศน์  ภารกิจ  เปูาหมาย  เพ่ือมองอนาคตวํา  โลกและสังคมรอบ ๆ  จะเปลี่ยนแปลงอยํางไร  และสถานศึกษา
จะต๎องปรับตัวปรับหลักสูตรอยํางไร จึงจะพัฒนาผู๎เรียนให๎เหมาะสมกับยุคสมัย โดยอาศัยความรํวมมือของชุมชน            
พํอแมํ  ผู๎ปกครอง  ครูอาจารย์  ผู๎เรียน  ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เพ่ือเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนอีกด๎วย  จึงเป็นสาเหตุให๎ครูต๎องรํวมมือกับทุกฝุายในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  สํวนการมีสํวนรํวมของครูในการก ากับ  ติดตามประเมินผล  การใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 
น๎อยกวําข๎ออ่ืน ๆ  อาจเป็นเพราะวํา  ในเรื่องของการก ากับ  ติดตามประเมินผล  ผู๎บริหารต๎องมีบทบาทส าคัญในการ



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 

92 

 

เป็นผู๎น ารํวมกับคณะครู แตํเนื่องจากทั้งผู๎บริหารและคณะครูตํางมีภารกิจหลายด๎าน จึงท าให๎ขาดการก ากับติดตาม
ประเมินผลการใช๎หลักสูตรอยํางจริงจัง   
 1.2 ด๎านพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ทั้งโดยภาพรวมและรายข๎อ การมีสํวนรํวมของครู อยูํในระดับมาก 
และมีการปลูกฝังคุณธรรมคํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากกวําข๎ออ่ืน ๆ อาจเนื่องมาจาก  
สถานศึกษาต๎องรํวมกับชุมชน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนด๎าน
คุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยม โดยครูผู๎สอนต๎องจัดให๎มีการวัดและประเมินผลเชิงวินิจฉัยเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
และการสํงตํอ (สมเดช สีแสง, 2547, หน๎า 317-318) 
 1.3 ด๎านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งโดยภาพรวมและรายข๎อการมีสํวนรํวมของครูอยูํใน
ระดับมาก  ยกเว๎นการมีสํวนรํวมในการเผยแพรํผลการวิจัยตํอนักเรียน ครู ผู๎ปกครอง สถานศึกษา หนํวยงานและ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  อยูํในระดับปานกลาง  อาจเนื่องมาจากครูขาดความรู๎ความเข๎าใจในการวิจัยอยํางแท๎จริง 
จากสาเหตุนี้งานวิจัยของครูจึงไมํ ได๎ เผยแพรํให๎กับนักเรียน ครู ผู๎ปกครองสถานศึกษา หนํวยงานและ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทราบ 
 1.4  ด๎านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ทั้งโดยภาพรวมและรายข๎อ การมีสํวนรํวม
ของครูอยูํในระดับมาก  และมีการจัดหาสื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
วิชาการ มากกวําข๎ออ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะวํา  สื่อมีความส าคัญตํอการเรียนการสอนซึ่ง  กรมวิชาการ (2546,           
หน๎า 6-9) ให๎ความส าคัญกับสื่อวํา  สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู๎  ท าหน๎าที่ถํายทอดความรู๎ความเข๎าใจ เพ่ิมพูน
ทักษะและประสบการณ์  สร๎างสถานการณ์การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน  กระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด  
ครูผู๎สอนจึงได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน   
 1.5  ด๎านการนิเทศการศึกษา  ทั้งโดยภาพรวมและรายข๎อการมีสํวนรํวมของครูอยูํในระดับมาก  ยกเว๎นการ
สร๎างเครือขํายระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาหรือสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีคําเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง  ที่เป็นเชํนนี้อาจเนื่องมาจาก  สถานศึกษาในแตํละแหํงยังไมํให๎ความส าคัญในการสร๎างเครือขําย
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาและกับสถานศึกษาอ่ืน  อาจเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความช านาญ           
ในการนิเทศการศึกษาอยํางแท๎จริง     
 1.6  ด๎านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายข๎อ การมีสํวนรํวมของครูอยูํใน
ระดับมาก  และมีการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องให๎บรรลุผลตามเปูาหมายความส าเร็จ            
ของสถานศึกษามากกวําข๎ออื่น ๆ   
  2. จากผลการการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของครู ในการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  
ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา  คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ ทั้งโดยภาพรวม และรายด๎าน พบวําไมํแตกตํางกัน  ซึ่งไมํ
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ และไมํสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ธรรมเนียม เพ็ชรพงษ์ (2547) ที่พบวําการ
บริหารแบบมีสํวนรํวมในงานวิชาการของผู๎บริหาร ครูผู๎สอนตามขนาดสถานศึกษา แตกตํางกัน ที่ปรากฏผลเชํนนี้
อาจเป็นเพราะวํา การบริหารงานของสถานศึกษาทั้งสามขนาด สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม โดยให๎ครูมีสํวนรํวมใน
การบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล๎องกับหลักการการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ      
พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได๎แสดงเจตนารมณ์ด๎านการมีสํวนรํวมของบุคคล ชุมชน 
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ท๎องถิ่น ไว๎ในหลายมาตรา มีผลให๎บทบาทของการบริหารจัดการในสถานศึกษา เปลี่ยนแปลงมาใช๎หลักการบริหาร
แบบมีสํวนรํวมเพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชนมากท่ีสุด (กรมวิชาการ ก, 2543 หน๎า7)   
 3. จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาที่เกิดจากการมีสํวนรํวมของครูในการบริหารงานวิชาการ  
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชํวงชั้นที่ 1–2  ในสถานศึกษาอ าเภออ๎ุมผาง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ในแตํละด๎าน  พบวํา   
               3.1 ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีปัญหามากที่สุด คือ ขาดความรู๎และความเข๎าใจในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท าให๎หลักสูตรสถานศึกษาไมํได๎มาตรฐาน  สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ สุวิทย์ เศวตวงศ์  
(2542, หน๎า 79) ที่ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษากรณีศึกษาส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  พบวํา โรงเรียนสํวนใหญํด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น แตํด าเนินการไมํ
เป็นระบบไมํเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น  เนื่องจากผู๎บริหารโรงเรียน ครูผู๎ สอนยังไมํมีความเข๎าใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  3.2  ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ พบวํา  มีปัญหามากท่ีสุด  คือ ขาดความรู๎ เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการเรียนรู๎และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยํางหลากหลาย ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของ  อ านวย  แย๎มสอาด (2539)  ที่พบวําครูบางคนไมํเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสอนให๎สอดคล๎องกันทั้ง
หลักสูตร  แนวทางแก๎ปัญหา  คือ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  และเชิญวิทยากรผู๎รู๎มาให๎ค าแนะน า   
  3.3  ด๎านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พบวํา มีปัญหามากที่สุด  คือ  ครูขาดความรู๎ความ
เข๎าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน ท าให๎ครูไมํกล๎าท างานวิจัย กลัววํางานวิจัยที่ท าจะไมํถูกต๎อง  
  3.4  ด๎านการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวํา มีปัญหามากที่สุด คือ            
ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการผลิตการใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
  3.5 ด๎านการนิเทศการศึกษา  พบวํา  มีปัญหามากที่สุดคือ  ผู๎บริหารและครูไมํนิเทศอยํางจริงจัง 
เนื่องจากมีภาระงานหลายด๎านท าให๎ขาดการนิเทศอยํางตํอเนื่อง  
  3.6 ด๎านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบวํา มีปัญหามากที่สุดคือ  
ผู๎บริหารและครูขาดความรู๎ความความเข๎าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาแนวทางแก๎ปัญหาคือ เชิญวิทยากรผู๎รู๎
มาให๎ค าแนะน า และประสานความรํวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยความชํวยเหลืออยํางดียิ่งจากความกรุณาของทําน                 
ดร.ศศิรดา  แพงไทย อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนอาจารย์ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต๎องของเครื่องมือ             
ดร.ประยุทธ์ ชูสอน,  ดร.สุชาติ บางวิเศษ,  ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์,  ดร.เจิดจ๎า น๎อยส าลี  และผศ.ดร.ธีราพร 
กุลนานันท์  ผู๎ทรงคุณวุฒิสอบสารนิพนธ์จากภายนอก ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทํานเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่นี้
ด๎วย ที่ได๎ให๎ค าแนะน าชี้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์และให๎ความชํวยเหลือเป็นอยํางด ีมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษาทุกทํานที่กรุณาอบรมสั่งสอน ให๎ผู๎ศึกษามี
ความรู๎ และท าให๎เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในการน าความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎ในระหวํางการศึกษาไปพัฒนาหน๎าที่
การงานให๎เกิดประประโยชน์สูงสุด ขอขอบพระคุณผู๎อ านวยการและครูผู๎สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกทํานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและให๎ข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
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ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และขอบคุณบุคคลในครอบครัวที่คอยชํวยเหลือและให๎ก าลังใจที่ดียิ่งจน
ท าให๎การศึกษาวิจัยนี้ส าเร็จได๎ด๎วยดี คุณคําและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณแดํบิดา มารดา และบูรพาจารย์ที่ให๎การศึกษาอบรมสั่งสอนให๎สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็นเครื่องชี้น า
ความส าเร็จในชีวิตของผู๎วิจัย 
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู้สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม 

A Model for teachers’ development functional competency at the School 
outside urban areas in Mueangnakhonchum school group 

 
สุชาต ิ ผู้มีทรัพย์1 

Suchat Poomeesap 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 
คือ 1) ศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอน โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
เพ่ือก าหนดเป็นสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอกเขต
ชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม 2) ศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎ สอน โดยการใช๎
แบบสอบถาม เพ่ือก าหนดเป็นความต๎องการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม โดยเรียงล าดับความส าคัญจากระดับ
มากไปหาน๎อย 3) สร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎ สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 3.1) ศึกษาองค์ประกอบ
ของรูปแบบ โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และการสัมภาษณ์ผู๎ทรงคุณวุฒิ ก าหนด
เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
สถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง 3.2) สร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 4) ประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับ
สถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม โดยใช๎แบบประเมิน 
 ผลการวิจัย พบวํา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม  เป็นโครงสร๎างเชิงระบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบที่ส าคัญ ได๎แกํ 1) หลักการพัฒนา 2) วัตถุประสงค์การพัฒนา 3) สมรรถนะที่ต๎องการพัฒนา     
4) วิธีการการพัฒนา 5) ประเมินผลการพัฒนา 6) ข๎อมูลปูอนกลับ 
ค าส าคัญ: รูปแบบการพัฒนา สมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอน สถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were create a model for teachers’ development 
functional competency at the school outside urban areas in Mueangnakhonchum school group. 
This research was conducted in 4 steps. 1) To study functional competency for teacher who 
teaches at the school outside urban areas in Mueangnakhonchum school group by using study 
                                                             
1 สุชาติ  ผู๎มีทรัพย์โรงเรียนบ๎านเขาน้ าเพชร หมูํที่ 6 ต าบลคลองแมํลาย อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
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concept, theory, research and interview to determine functional competency for teacher who 
teaches at the school outside urban areas. 2) To study level of functional competency for 
teacher who teaches at the school outside urban areas in Mueangnakhonchum school group 
were examined by using questionnaire of the sample consisted for teachers’ development 
competency at the school outside urban areas. 3) To create a model for teachers’development 
functional competency at the school outside urban areas in Mueangnakhonchum school group, 
and the procedure is as follows 3.1) to study a model of elements by using study concept, 
theory, research and interview to determine functional competency for teacher who teaches at 
the school outside urban areas. 3.2) to create a model for teachers’ development functional 
competency at the school outside urban areas in Mueangnakhonchum school group by work 
shop. 4) To evaluate a model for teachers’ development functional competency at the school 
outside urban areas in Mueangnakhonchum school group by using evaluation. 
 Result of the study indicated that: A model for teachers’ development functional 
competency at the school outside urban areas in Mueangnakhonchum school group, pattern of 
system structure by element were, the principal of development, objective, competency that 
need to be develop, how to develop, development evaluation and feedback. 
Keyword: A Model for development, Teachers’ functional competency, The School outside 
urban areas. 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกแบบไร๎พรมแดน มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัย ใช๎เทคโนโลยีเป็นตัว
ขับเคลื่อน ขณะที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ ท าให๎สังคมไทยได๎รับผลกระทบที่ท าให๎วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และคํานิยมของคนไทยเปลี่ยนไปด๎วย สังคมไทยต๎องปรับตัวให๎สามารถอยูํได๎อยํางผสมกลมกลืนกับเอกลักษณ์ไทย 
สร๎างสมดุลระหวํางการพัฒนาด๎านวัตถุกับการพัฒนาด๎านจิตใจ เพ่ือให๎พัฒนาอยํางยั่งยืน สามารถด ารงอยูํในสังคม
โลกได๎อยํางมีความสุข โดยใช๎การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การจัดการศึกษาส าหรับคนไทย จึงต๎องปรับ
รูปแบบและวิธีการให๎สอดคล๎องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง มีการกระจายการเรียนการสอนอยํางทั่วถึงและ
สามารถเข๎าถึงผู๎เรียนได๎ทุกที่ทุกเวลา โดยมีครูเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ ครูจึงจ าเป็นต๎อง
พัฒนาตนเองให๎รู๎เทําทันองค์ความรู๎ใหมํๆ เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับเพ่ือนรํวมงาน ผู๎เรียน และบุคคล
ทั่วไป เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ทัดเทียมกับนานาชาติ (เชน  หมั่นเขตรกิจ, 2551) 
 หนํวยงานเกี่ยวข๎องกับครู ได๎ก าหนดวิธีการพัฒนาครูไว๎อยํางชัดเจน ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ แตํก็ยังไมํ
สามารถน าไปสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม ครูไมํได๎ปรับปรุงวิธีการท างานของตนหรือไมํได๎ท าให๎ประสิทธิภาพการ
ท างานของครูเพ่ิมขึ้น ครูยังไมํได๎รับการพัฒนาศักยภาพให๎บังเกิดผลอยํางแท๎จริง เนื่องจากแนวคิดในการพัฒนาที่
ผํานมาเป็นเชิงนโยบายมากกวําเป็นความต๎องการของครู หลักสูตรการพัฒนาก็ไมํตอบสนองความต๎องการของครู 
ประสบการณ์ที่ครูได๎รับจากการพัฒนายังไมํลุํมลึก ไมํครอบคลุม การพัฒนาครูที่ผํานมาจึงไมํประสบผลส าเร็จ 
(โณทัย  อุดมบุญญานุภาพ, 2546) 
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 ปัจจุบันครูต๎องตกเป็นจ าเลยของสังคมในเรื่องขาดความรู๎ ขาดทักษะ ขาดสมรรถภาพ และขาด
คุณลักษณะที่ดี ครูจึงเป็นทั้งเปูาหมายในการเปลี่ยนแปลง (Subject) และผู๎น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) 
ดังนั้น ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาครูต๎องให๎ความส าคัญตํอผลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกเขต
ชุมชนเมือง ที่อยูํหํางไกลความเจริญก๎าวหน๎า มีครูไมํครบชั้น คุณวุฒิและความถนัดของครูไมํตรงกับวิชาที่สอน ซึ่ง
การปฏิรูปการศึกษา ท าให๎ครูไมํได๎ท าหน๎าที่สอนเพียงอยํางเดียว แตํต๎องมีหน๎าที่ที่หลากหลายและซับซ๎อนมากขึ้น 
สํงผลให๎คุณภาพด๎านการเรียนของผู๎เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกเขตชุมชนเมืองไมํได๎มาตรฐาน กลายเป็น
ผู๎ด๎อยโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (เชน  หมั่นเขตรกิจ, 2551) 
 แม๎วําครูผู๎สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกเขตชุมชนเมือง เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ ทักษะด๎าน
การสอน สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีเพียงใดก็ตาม แตํจากสภาพปัญหาดังกลําว สํงผลให๎การสอนไมํประสบ
ผลส าเร็จเทียบเทํากับครูผู๎สอนจากสถานศึกษาในเขตชุมชนเมือง ที่มีความพร๎อมในด๎านตํางๆ จึงต๎องพัฒนา
ครูผู๎สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกเขตชุมชนเมืองให๎มีคุณภาพ โดยมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงและสอดคล๎องกับ
สถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอก
เขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม 
 2. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษา
นอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม 
 3. เพ่ือสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
สถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม 
 4. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอก
เขตชุมชนเมือง จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี ลักษณะของ
ครูยุคใหมํ มาตรฐานวิชาชีพครู และสมรรถนะของครูผู๎สอน  และสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน
ของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม      
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ กระบวนการพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบ
รูปแบบ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษา
นอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง วิเคราะห์
ข๎อมูลโดยการสังเคราะห์เนื้อหา 
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 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
สถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม โดยการใช๎แบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการแจก
แจงความถ่ี หาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 3 สร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม  1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ จากแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎อง และสัมภาษณ์ผู๎ทรงคุณวุฒิ  วิ เคราะห์ข๎อมูลโดยการสังเคราะห์ เนื้อหา                
2) สร๎างรูปแบบ ด๎วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข๎อมูล โดยการสังเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม โดยการใช๎แบบประเมิน วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการ
หาคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น 
 
ผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชน
เมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม ประกอบด๎วย สมรรถนะด๎านจิตวิทยาส าหรับครู สมรรถนะด๎านกัลยาณมิตรของ
ศิษย์ สมรรถนะด๎านการบริหารหลักสูตร สมรรถนะด๎านการออกแบบการเรียนรู๎ สมรรถนะด๎านการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ สมรรถนะด๎านทักษะการสอนที่เชี่ยวชาญ สมรรถนะด๎านการพัฒนาผู๎เรียน สมรรถนะด๎านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน สมรรถนะด๎านการจัดบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎  สมรรถนะด๎านการวัดและประเมินผล           
และสมรรถนะด๎านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
 2. ระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษานอกเขต
ชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม เรียงล าดับความต๎องการเพื่อพัฒนาจากระดับมากไปหาน๎อย ดังนี้ สมรรถนะ
ด๎านกัลยาณมิตรของศิษย์ สมรรถนะด๎านการพัฒนาผู๎เรียน สมรรถนะด๎านจิตวิทยาส าหรับครู สมรรถนะด๎านการ
บริหารจัดการชั้นเรียน สมรรถนะด๎านการวัดและประเมินผล สมรรถนะด๎านทักษะการสอนที่เชี่ยวชาญ สมรรถนะ
ด๎านการจัดบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ สมรรถนะด๎านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ สมรรถนะด๎านการออกแบบ
การเรียนรู๎ สมรรถนะด๎านการบริหารหลักสูตร สมรรถนะด๎านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียน 
 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานส าหรับสถานศึกษา
นอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม เป็นโครงสร๎างเชิงระบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่
ส าคัญ ได๎แกํ 1) หลักการพัฒนา 2) วัตถุประสงค์การพัฒนา 3) สมรรถนะที่ต๎องการพัฒนา 4) วิธีการการพัฒนา  
5) ประเมินผลการพัฒนา 6) ข๎อมูลปูอนกลับ 
 4. การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม ผลการประเมินอยูํในระดับมาก ทั้ง ด๎านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได๎ และความเป็นประโยชน์ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส าหรับสถานศึกษานอก
เขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม  สมรรถนะที่ได๎มานั้นมีความเหมาะสม สอดคล๎องกับ ไคร์สเตด 
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(Keirstead, 2012) ได๎ก าหนดรายละเอียดสมรรถนะที่มีคุณลักษณะให๎บุคคลสามารถปฏิบัติงานได๎ดี เป็นผลรวม
สมรรถนะขององค์การและสมรรถนะเกี่ยวกับงาน สมรรถนะทั่วไปหรือสมรรถนะหลัก เป็นคุณลักษณะที่บุคคลใน
ทุกกลุํมงานหรือทุกต าแหนํงในกลุํมงานจะต๎องมี เพ่ือท าให๎องค์การบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย เชํนเดียวกับ สุนัน
ทา  เลาหนันท์ (2553, หน๎า 1) ที่เห็นวําปัจจุบันองค์การชั้นน าได๎น าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช๎ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อยํางกว๎างขวาง ในการสรรหา คัดเลือก พัฒนา และประเมินผลงานของบุคลากรได๎ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของต าแหนํงงานและองค์การมากที่สุด และ แจ๏คสัน (Jackson, et al. 2009, p. 270) พบวํา 
ปัจจุบันองค์การตํางๆ นิยมใช๎การฝึกอบรมและการพัฒนาส าหรับปรับปรุงสมรรถนะบุคลากร เพ่ือสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขัน  เป็นไปตาม แผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานต ารวจแหํงชาติ (สมชาย  
สรรประเสริฐ, 2552, หน๎า 202) ที่มุํงเน๎นพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจระบบบริหารราชการแนวใหมํ     
มีสมรรถนะตรงกับสายงานในหน๎าที่รับผิดชอบอยํางมืออาชีพ  สอดคล๎องกับ มานิตย์  นาคเมือง (2552 , หน๎า 
216) ที่พบวํา สมรรถนะของครูมีความสอดคล๎องกับมาตรฐานต าแหนํงของครูผู๎สอนที่ ก าหนดหน๎าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ  เชํนเดียวกับ บลานซีโร , บอร์สกี และไดเออร์ (Blancero, Borski and 
Dyer, 1996) สมรรถนะที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน: สมรรถนะหลักเป็นสมรรถนะที่ทุกต าแหนํงงานต๎องมี 
สมรรถนะเสริมเป็นสมรรถนะที่ใช๎ส าหรับการปฏิบัติงาน และสมรรถนะประจ าต าแหนํงงานเป็นสมรรถนะของ
ผู๎ปฏิบัติงานทางการศึกษาและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2551, หน๎า 5) เสนอวํา การพัฒนาครูนอกจากพิจารณาบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล๎ว ต๎องพิจารณา
สมรรถนะของครูด๎วย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาครูต๎องก าหนดสมรรถนะของครูให๎เหมาะสมกับยุคสมัย
และการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
 2. ผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
สถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม  จัดเรียงล าดับสมรรถนะที่ต๎องการพัฒนาจากระดับมาก
ไปหาน๎อย สอดคล๎องกับ ขวัญดาว  แจํมแจ๎ง (2555 , หน๎า 309) ที่ได๎ศึกษาความตํางที่ต๎องปรับปรุงระหวําง
สมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่คาดหวัง โดยน าคําเฉลี่ยของสมรรถนะที่เป็นอยูํจริงลบด๎วยคําเฉลี่ยของ
สมรรถนะที่คาดหวัง ชํองวํางที่มีคําติดลบมากที่สุดถือเป็นสมรรถนะที่ต๎องให๎ความส าคัญในการพัฒนามากที่สุด 
เชํนเดียวกับ จันทนา  ครบแคล๎ว (2555, หน๎า 73–74) ที่ได๎ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สํงผลตํอสมรรถนะ
ครูของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี พบวํา ระดับสมรรถนะภาพรวมอยูํในระดับมาก และระดับสมรรถนะ
อยูํในระดับมากทุกด๎าน เรียงตามล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ สมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะ
หลัก เป็นไปตามที่ สุนันทา  เลาหนันท์ (2553, หน๎า 8–9) ได๎เสนอการพัฒนาสมรรถนะเป็นเปูาหมายพ้ืนฐานที่
ต๎องการให๎บุคลากรแตํละคนมีในแตํละต าแหนํงงาน การด าเนินตามสมรรถนะของต าแหนํงจะเป็นข๎อมูลที่บอกให๎
องค์กรทราบวําพนักงานมีสมรรถนะระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของต าแหนํงงาน เป็นการวิเคราะห์
ชํองวํางระหวํางบุคคลและมาตรฐาน เพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให๎มีสมรรถนะ
สูงขึ้น นอกจากนี้ วัชระ  บุญธีรวร (ม.ป.ป.) ได๎เสนอการวิเคราะห์สมรรถนะเพ่ือการพัฒนาวํา 1) ก าหนดระดับ
ความคาดหวังของสมรรถนะในแตํละตัวที่ต๎องการให๎มีระดับ 1–5 2) ก าหนดน้ าหนักของสมรรถนะที่แตกตํางกันใน
หนํวยงานนั้นๆ 3) การมีระดับความสามารถหนึ่งๆ แตํละประเภทของงานจะมีระดับที่แตกตํางกัน จึงต๎องให๎
น้ าหนักตํางกัน 
 3. ผลการสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม ได๎รูปแบบที่เป็นโครงสร๎างเชิงระบบที่แสดง
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ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการพัฒนา 2) วัตถุประสงค์การพัฒนา 3) สมรรถนะที่ต๎องการพัฒนา 
4) วิธีการการพัฒนา 5) ประเมินผลการพัฒนา 6) ข๎อมูลปูอนกลับ เป็นไปตามที่ สุเทพ ชิตยวงษ์ (2551, หน๎า 255) 
ได๎เสนอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรวํามีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการพัฒนาบุคลากร 2) กระบวนการพัฒนา
บุคลากร 3) วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร เชํนเดียวกับ เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และคณะ 
(2551,บทคัดยํอ) ค๎นพบวําองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ได๎แกํ 1) หลักการ 2) เปูาหมาย         
3) วัตถุประสงค์ 4) ลักษณะส าคัญของรูปแบบ 5) แนวทางการน ารูปแบบไปใช๎ 6) ปัจจัยแหํงความส าเร็จในการใช๎
รูปแบบ 7) ผลงานส าคญัที่จะเกิดข้ึนจากการใช๎รูปแบบสอดคล๎องกับ เชน หมั่นเขตรกิจ (2551, บทคัดยํอ) ได๎เสนอ
วําองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบ คือ 1) การวางแผนพัฒนา 2) การสํงเสริมและการพัฒนา 3) การติดตามและ
ประเมิน 4) การมีสํวนรํวมในการพัฒนาจากเครือขํายภายนอก 
 4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง กลุํมโรงเรียนเมืองนครชุม  โดยประเมิน 3 ด๎าน คือ ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได๎ และความเป็นประโยชน์  เป็นไปตามที่ นงลักษณ์  เรือนทอง (2550, หน๎า 36) และ รัตนะ  บัวสนธ์ 
(2548, หน๎า 185 – 187)  ที่เสนอแนวคิดสอดคล๎องกันในการก าหนดมาตรฐานการประเมินที่มีประสิทธิภาพด๎าน
ความมีประโยชน์ ด๎านความเป็นไปได๎ ด๎านความเหมาะสม และความถูกต๎อง/แมํนย า ทั้งนี้ ผลการประเมิน พบวํา 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู๎สอน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ และความเป็น
ประโยชน์ อยูํในระดับมากทั้งสามด๎าน แสดงให๎เห็นวํารูปแบบได๎ถูกสร๎างขึ้นอยํางเป็นระบบเชื่อถือได๎ เป็นไปตามที่ 
จตุรงค์  อินทรรุํง (2552, บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู เพ่ือพิจารณา
ความถูกต๎อง ความเป็นไปได๎ในการน าไปใช๎จริง ความเหมาะสมและการใช๎ประโยชน์ ผลการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินระบบ ด๎านความถูกต๎อง ความเป็นไปได๎ในการน าไปใช๎จริง ความเหมาะสม และการใช๎
ประโยชน์ อยูํในระดับมากทุกด๎าน 
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเสรีศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

A model for developing learning management competency of new teachers  
at Serisuksa School  Phetchabun Primary Education Service Area Office 1  

 
  ดร. ชรอยวรรณ ประเสริฐผล1 

Dr. Charoywan Prasertphon 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํ
โรงเรียนเสรีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิธีด าเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 
1) การศึกษาสมรรถนะและแนวการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา โดยการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง การสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน 2) การสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด๎วยเทคนิคการสนทนา
กลุํมการตรวจสอบเอกสาร โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 3) การประเมินความเป็นไปได๎ของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา โดยการสัมมนารับฟังความคิดเห็น กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล
จ านวน 30 คน การวิเคราะห์ข๎อมูลหาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะและแนวการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรี
ศึกษา ประกอบด๎วย 5 องค์ประกอบ ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการ
เรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา องค์ประกอบที่ 2 แนวการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํ
โรงเรียนเสรีศึกษา องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะด๎านการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียน
เสรีศึกษา องค์ประกอบที่ 4 หลักการในการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา 
และองค์ประกอบที่ 5 เงื่อนไขแหํงความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียน
เสรีศึกษา 
 2. ผลการสร๎างการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา พบวํา รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา องค์ประกอบที่ 2 วิธีการพัฒนา
สมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา องค์ประกอบที่ 3 เงื่อนไขแหํงความส าเร็จในการ
พัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา  ผู๎ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล๎องกันวํา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูํใน
ระดับมาก  
                                                             
1 ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล โรงเรียนเสรีศึกษา โทรศัพท์ 056-761173 โทรสาร 056-761173 seresuksa.co.th 
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 3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา 
พบวํา ผลการประเมินด๎านความเป็นไปได๎ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํ
โรงเรียนเสรีศึกษา โดยภาพรวมมีความเป็นไปได๎อยูํในระดับมาก  
ค าส าคัญ : การพัฒนาสมรรถนะ , การจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา 
 
ABSTRACT 
 The main purpose of this study was to construct a model for developing learning 
management competency of new teachers at Serisuksa School. The research procedure 
followed three steps: 1) to study learning management competency and guidelines for the 
development by analyzing and synthesizing concepts and the theories through relevant 
documents and research from the best practice schools by interviewing 5 experts 2) to draft a 
model for developing learning management competency of new teachers at at Serisuksa School 
by checking its appropriateness through focus group discussion among 9 educational supervision 
experts 3) to evaluate the feasibility of the drafted model by the sample of  30 school 
principals and teachers ; data were analyzed , using means and standard deviations. 
 1. The study of learning management competency of new teachers at at Serisuksa School 
found five components: 1) the first component: objectives of the development 2) the second 
component: guidelines of the development 3) the third component: learning management 
competency 4) the forth component: principles of learning management competency and 5) the 
fifth component: conditions for the achievements 
 2. The experts concurring in their opinions on the appropriateness of the model found 
that the learning management competency consisted of three components : 1) learning 
management competency of new teachers 2) Developing learning management competency, 3) 
conditions for the achievements 
 3. The evaluation of the feasibility of the model for learning management competency 
of new teachers at Serisuksa School as a whole was at a high level 
Keyword : learning management competency , new teachers  
 

บทน า 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการแขํงขันกันสูงมาก ทั้งโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ของรัฐด๎วยกัน ระหวํางรัฐกับเอกชน ตั้งแตํระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตํางแขํงขันกันเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให๎โรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาผํานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แตํจากผลการประเมินภายนอกรอบที่สอง พบวํา มีโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนทั่วประเทศไมํผํานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนของรัฐไมํผํานการรับรองจ านวนมากกวํา 
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20,000 แหํง และโรงเรียนเอกชนไมํผํานการรับรองจ านวนมากกวํา 3,000 กวําแหํง ซึ่งจะสํงผลให๎โรงเรียนไมํได๎รับ
การยอมรับจากหนํวยงาน สถานศึกษา ชุมชนและผู๎ปกครองนักเรียน รวมทั้งไมํสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในที่สุด 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) , 2550, หน๎า 5-6) และสาเหตุ
ประการหนึ่งที่ท าโรงเรียนเอกชนบางสํวนไมํได๎รับการยอมรับจากผู๎ปกครองก็คือ ครูผู๎สอน เนื่องจากอาชีพครูของ
ภาครัฐมีความมั่นคงกวําครูโรงเรียนเอกชน ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาด๎านครูและมีใบประกอบวิชาชีพครู จึงเลือกที่จะ
สอบบรรจุเป็นครูภาครัฐ เมื่อสอบไมํได๎จึงจะมาเข๎าเป็นครูในโรงเรียนเอกชน นอกจากนั้น ครูที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนเอกชนที่มีใบประกอบวิชาชีพอยูํแล๎ว ก็ยังมีการลาออกไปสอบบรรจุเป็นครูของภาครัฐอยูํเสมอ จึงท าให๎
โรงเรียนเอกชนมีปัญหาขาดแคลนครู ครูที่มาสมัครใหมํก็ไมํมีใบประกอบวิชาชีพครู ขาดทักษะและความช านาญใน
ด๎านการสอน ซึ่งโรงเรียนเอกชนจ าเป็นต๎องรับเข๎ามาสอนนักเรียนทดแทนครูที่ลาออกไป สอดคล๎องผลการศึกษา
ของจีระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย (2555) กลําววํา โรงเรียนเอกชนกวํา 
4,000 แหํงทั่วประเทศมากกวํา 70 % ต๎องประสบปัญหาขาดแคลนครู เนื่องจากการโรงเรียนเอกชนเปิดรับสมัคร
ครูใหมํและประกาศผลในต๎นเดือนพฤษภาคม แตํการบรรจุเป็นข๎าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิดรับสมัครและประกาศผลในต๎นเดือนพฤษภาคมเชํนกัน ท าให๎ครูโรงเรียนเอกชนยื่นใบลา
ออกเพ่ือสอบเข๎าบรรจุเป็นข๎าราชการครูแทน สํงผลให๎โรงเรียนเอกชน ไมํสามารถหาครูมาทดแทนได๎ทันชํวงการ
เปิดเทอม 
 จากปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น ดังที่ได๎กลําวมาแล๎วเบื้องต๎นโรงเรียนเอกชนจึงมีความจ าเป็น  ต๎องรับครู
ใหมํเข๎ามาเพ่ือท าการสอนแทนครูที่ลาออกไปเมื่อบรรจุครูใหมํเข๎ามาแล๎วครูใหมํที่มีอายุงาน 1-2 ปี ยํอมต๎องขาด
ทักษะด๎านการจัดการเรียนการสอน จะต๎องพัฒนาสมรรถนะครูใหมํท่ีบรรจุเข๎ามาสอนในโรงเรียนเอกชนให๎มีทักษะ
ด๎านการจัดการเรียนรู๎และมีความพร๎อมที่จะต๎องใช๎ศักยภาพความสามารถในการที่จะขับเคลื่อนน าโรงเรียนเอกชน
ไปสูํตามที่มุํงหวังไว๎สอดคล๎องกับแนวความคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) ที่มีบทบาทและถูกน ามาใช๎ใน
หนํวยงานการศึกษามากขึ้นในปัจจุบัน การก าหนดสมรรถนะจะต๎องก าหนดให๎สอดคล๎องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปูาหมายของหนํวยงาน ก าหนดให๎สอดคล๎องรองรับกับหน๎าที่และความรับผิดชอบของบุคคล (อาภรณ์           
ภูํวิทยพันธุ์, 2548) ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549, หน๎า 1) ระบุวํา 
สมรรถนะเป็นมาตรฐานและเครื่องมือส าคัญที่ชํวยให๎การบริหารงานด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ สมรรถนะจะ
เป็นตัวบํงบอกวํา ถ๎าเราต๎องการจัดการเรียนการสอน การบริหาร หรือการนิเทศการศึกษาให๎ประสบความส าเร็จ
และบรรลุผลตามเปูาหมายจะต๎องใช๎บุคคลที่มีความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะด๎านใดบ๎างเพ่ือให๎ปฏิบัติหน๎าที่ของตน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความสามารถในด๎านการจัดการเรียนรู๎ของผู๎บริหารและครูในสถานศึกษานั้น มี
ความส าคัญอยํางยิ่งเพราะเกี่ยวพันโดยตรงกับการจัดกระบวนการการจัดการเรียนรู๎ในสถา นศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลตํอคุณภาพของผู๎เรียนโดยตรง  
 โรงเรียนเสรีศึกษา เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่ได๎รับอนุญาตให๎จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2511 ตั้งอยูํที่ในเขตต าบลชนแดน  อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดสอนวิชาสามัญ
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตํชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปีการศึกษา 2557             
มีจ านวนนักเรียน 2,307 คน มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 96 คน โดยจัดสอนภาษาอังกฤษทุก
ชั้น วิธีการจัดการเรียนการสอน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน๎นให๎นักเรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม ใช๎ทักษะ
กระบวนการให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริง จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล๎เคียง 
มีจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ก็ยังประสบกับปัญหาการลาออกของครูใหมํและยังหาแนวทางและวิธีการพัฒนา
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ครูใหมํที่โรงเรียนรับเข๎ามาปฏิบัติงาน ให๎สามารถเรียนรู๎และพัฒนาความรู๎ ทักษะคุณลักษณะของตนเองให๎มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็วและมีประสิทธิผลอันจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกลําวข๎างต๎น ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎าน
การจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได๎เกิด
องค์ความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะที่ดีในด๎านตํางๆ และสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนให๎เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํ
โรงเรียนเสรีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา 
2. เพ่ือสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา  ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เ กี่ยวข๎อง
ตามล าดับดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ได๎แกํ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของนักวิชาการศึกษาความหมายของ
สมรรถนะ ความส าคัญของสมรรถนะ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะ หลักการในการพัฒนาสมรรถนะ 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ เงื่อนไขแหํงความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ ประเภทของสมรรถนะ และ องค์ประกอบ
ของสมรรถนะ 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ หลักการจัดการการเรียนรู๎ 
และการจัดการเรียนรู๎ 
 5. แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล 
 6. ข๎อมูลพ้ืนฐานการบริหารจัดการโรงเรียนเสรีศึกษา 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตํางประเทศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎  ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แบํงออกเป็น3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎  ของครูใหมํ
โรงเรียนเสรีศึกษา มี 2 ขั้น ดังนี้  
  1) ศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ ของครูใหมํโรงเรียนเสรี
ศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง  
  2) ศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ ของครูใหมํโรงเรียนเสรี
ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู๎บริหารและหัวหน๎าฝุายวิชาการ กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎บริหารและหัวหน๎างานโรงเรียน
เสรีศึกษา จ านวน 5 คนโดยใช๎เทคนิคการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา 
มี 2 ขั้น ได๎แกํ  
  1) การยกรํางรูปแบบโดยน าข๎อมูลมาจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1  
  2) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด๎วยเทคนิคการสนทนากลุํมและการตรวจสอบเอกสาร 
กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล คือผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารวิเคราะห์หาคําเฉลี่ยสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ ของครูใหมํโรงเรียนเสรี
ศึกษาโดยการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่มีตํอความเป็นไปได๎ กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
โรงเรียนเสรีศึกษา จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์หาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎  ของครูใหมํโรงเรียน
เสรีศึกษา ได๎แกํ มีดังนี้  
  1.1 ผลการศึกษาสมรรถนะ มี 6 ประการ ได๎แกํ 1) ด๎านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด๎านการออกแบบ
การเรียนรู๎ ประกอบด๎วยความรู๎ 3) ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย ความรู๎ 4) ด๎านการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนรู๎  5) ด๎านการวัดและประเมินผล และ 6) ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎  
  1.2 แนวทางในพัฒนาสมรรถนะ มี 4 ประการ ได๎แกํ 1) วัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะมี 7 ข๎อ 
2) หลักการในการพัฒนาสมรรถนะ มี 6 หลักการ 3) วิธีการพัฒนาสมรรถนะมี 9 วิธี และ 4) เงื่อนไขแหํง
ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ มี 6 ประการ 
 2. ผลการสร๎างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา พบวํา 
มี 3 องค์ประกอบ คือ  
  องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
ประกอบด๎วย สํวนที่ 1 ความรู๎/ทักษะ 6 สมรรถนะและสํวนที่ 2 คุณลักษณะครูใหมํ 6 คุณลักษณะ  
  องค์ประกอบที่ 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กํอนการปฏิบัติงานมี 3 วิธีและระยะที่ 2 ระหวํางการปฏิบัติงานมี 7 วิธี 
รวมมี 10 วิธี  
  องค์ประกอบที่ 3 เงื่อนไขแหํงความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มี 4 ประการ 
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 3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา 
ด๎านความเป็นไปได๎ โดยภาพรวม พบวํา มีความเป็นไปได๎อยูํในระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ประกอบด๎วย  3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา องค์ประกอบที่ 
2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา องค์ประกอบที่ 3 เงื่อนไขแหํง
ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา มีผลการประเมินรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ด๎านความเป็นไปได๎โดยภาพรวมมีความ
เป็นไปได๎อยูํในระดับมาก  
 อยํางไรก็ตามมีข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช๎เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่
ก าหนดไว๎ ดังนี้ 
 1. ผู๎บริหารโรงเรียนเสรีศึกษา ควรก าหนดนโยบายในการสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูอยํางตํอเนื่อง
เป็นขั้นตอนท้ังระบบ 
 2. ผู๎บริหารโรงเรียนเสรีศึกษา ควรรํวมมือกันในการสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด๎านการ
จัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลาย เชํน จัดให๎มีการฝึกอบรมเป็นระยะอยําง
ตํอเนื่องจัดให๎ครูรํวมศึกษาดูงานกับหนํวยงานปฏิบัติดี จัดให๎มีการสุนทรียสนทนา สร๎างเครือขํายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ เป็นต๎น    
 3. โรงเรียนเสรีศึกษาควรมีกระบวนการส าหรับการคัดเลือกครูใหมํที่อิงคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดี 
เหมาะสมที่จะเป็นครู เพราะจะสามารถพัฒนาสมรรถนะด๎านตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็ว 
 4. โรงเรียนเสรีศึกษา ควรคัดเลือกสรรหาครูพ่ีเลี้ยงที่มีความรู๎ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอยํางที่ดี มีความเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูต๎นแบบ ที่จะท าให๎ครูใหมํมีแบบอยํางที่ดี สามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 5. ผู๎บริหารโรงเรียนเสรีศึกษา ควรพัฒนาครูใหมํให๎มีสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎  เป็นระยะๆ อยําง
ตํอเนื่อง ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 1) ระยะกํอนปฏิบัติงานวิธีการที่เหมาะสม ได๎แกํ ให๎ครูได๎เรียนรู๎ตามคูํมือ
ปฏิบัติงาน จัดให๎มีการปฐมนิเทศครูใหมํ จัดให๎มีการเข๎าคํายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเตรียมความพร๎อมใน
การปฏิบัติงานรํวมกับบุคลากรในโรงเรียน 2) ระหวํางปฏิบัติงาน วิธีการที่เหมาะสม ได๎แกํ จัดให๎มีระบบพ่ีเลี้ยง 
นิเทศครูให๎ได๎รับการพัฒนาด๎านการจัดการเรียนรู๎ จัดให๎มีการฝึกอบรมเป็นระยะอยํางตํอเนื่อง สํงเสริมให๎ครูรํวม
ศึกษาดูงานกับหนํวยงานปฏิบัติดี สํงเสริมให๎ครูได๎รับการให๎ศึกษาตํอ จัดให๎มีการสุนทรียสนทนาสร๎างเครือขําย
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของครู เป็นต๎น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการเรียนรู๎ของครูใหมํโรงเรียนเสรีศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ส าเร็จลุลํวงได๎ต๎องขอขอบพระคุณผู๎บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน๎าฝุายวิชาการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนสุขเนตร โรงเรียนมารีย์
วิทย์สัตหีบ โรงเรียนถาวรวิทยา โรงเรียนอนุบาลสมปองที่ได๎กรุณาเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในการให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
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ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอยํางดียิ่ง ขอขอบพระคุณผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได๎กรุณา
ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเสรีศึกษาทุกทํานที่ได๎ให๎ความรํวมมือและให๎การสนับสนุนใน
การท าวิจัยครั้งนี้ด๎วยดีตลอดมา 
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กลยุทธก์ารพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
Strategy for the Development of Teaching staff 

in Kamphaeng Phet Technical College 
 

 นลธวัช  ยุทธวงศ์ 1 
 Nontawat  Yuttawong  

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต๎องการ เกี่ยวกับการพัฒนาของ
บุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 2) พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา
พบวํา ด๎านสภาพการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษามีการจัดโครงสร๎างระบบการบริหารงานภายใน มีการประชุม
ชี้แจงให๎เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนา สร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากรโดยเปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวน
รํวมในการพัฒนา มีการสํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรไปศึกษาดูงานและศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น แตํยังไมํครอบคลุม
ทุกสาขางาน เพราะงบประมาณในการพัฒนายังมีไมํเพียงพอ และมีการสรุปติดตามประเมินผลการพัฒนา  ส าหรับ
ด๎านปัญหาการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมมีปัญหาอยูํในระดับมาก ปัญหาที่ส าคัญได๎แกํ ปัญหางบประมาณ 
ปัญหาการฝึกอบรมและพัฒนาไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของบุคลากร ปัญหาการศึกษาดูงานและศึกษาตํอใน
ระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร และปัญหาการติดตามประเมินผล สํวนในด๎านความต๎องการพัฒนาของบุคลากร โดย
ภาพรวมมีความต๎องการอยูํในระดับมาก ที่ส าคัญได๎แกํ ต๎องการให๎สถานศึกษาให๎ความส าคัญกับการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร โดยที่หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตรงกับความต๎องการของบุคลากร มีแผนการใช๎งบประมาณ และมี
การพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง ได๎กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 9 กลยุทธ์ 27 มาตรการ 41 ตัวชี้วัด   
ค าส าคัญ : กลยุทธ์  พัฒนาบุคลากรสายการสอน  วิทยาลัยเทคนิค 
 
Abstract 
 The purposes of this research was 1) to study the conditions, the problems and the 
requirement of  personnels for the development of teaching personnels 2) to develop the 
strategies for the development of  teaching porsonnels. The instrument research were a 
questionnaire, an interview and workshop. The data were analyzed using frequency, percentage, 
mean, standard deviation and content analysis. The research findings were as follows : For the 
conditions it was found that the schools had structural  administration. Personnels should be 
informed to know the importance of the development. Personnels were allowed to participate 
in working. Personnels were supported to have a training and higher education but it did not 
cover all fields because of insufficient budget. There was an evaluation. For the problems it was 
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found that the problem was at the high level. The majority problem was budget, training, higher 
education  and uncontinuous evaluation. For the requirement it was found that the requirement 
was at the high level. Personnels wanted schools indicated the importance of personnels’ 
training. There should have budget plans. Personnels development should be continuous. The 
strategies of teaching development consisted of 9 strategies, 27 standards and 41 indicators.   
Keywords : Strategies,  the development of teaching personnels,  Technical College. 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช 
2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 และนโยบายด๎านการศึกษาของ รัฐบาล ได๎ก าหนดให๎
กระทรวงศึกษาธิการสํงเสริมให๎มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให๎มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ระบุวํา การพัฒนาคนให๎มีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศและสังคมในอนาคต
ของประเทศไทย มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพของคนทุกคนทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา สุขภาพพลานามัย ให๎มีความรู๎
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวให๎ทันตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม และการปกครอง เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสังคม ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ยึดคนเป็นศูนย์กลาง สํงเสริมพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตราที่ 10 ระบุให๎ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)          
มีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยให๎ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รับผิดชอบในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 จากบริบทด๎านกฎหมายดังกลําวข๎างต๎น จึงได๎มีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2551     
เรื่องการพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาด๎านวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
และแผนการศึกษาแหํงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด๎านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีให๎
สูงขึ้น และสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน โดยให๎มีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการ
อาชีวศึกษาอยํางตํอเนื่อง (ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552)   
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลการพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรในภาพรวม
พบวํา จุดที่สถานศึกษาควรเรํงพัฒนา คือ 1) ควรเตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากรและด๎านอาคารสถานที่ 2) ควร
วางแผนการพัฒนาเพ่ือจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพและทันสมัย 3) ควรพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 4) ควร
วางแผนและสํงเสริมให๎ครูและนักศึกษาผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเผยแพรํในระดับประเทศ 5) ควรพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพบุคลากรให๎สอดคล๎องกับบทบาทหน๎าที่ และ 6) ควรพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหวํางสถานศึกษากับสถานประกอบการ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ปี 
พ.ศ. 2554-2558) จากเหตุผลและปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจในการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอน
ในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 
น าไปสูํเปูาหมายของสถานศึกษาตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต๎องการ เกี่ยวกับการพัฒนาของบุคลากรสายการสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     
 2.  พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
     
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์เนื้อหาประยุกต์แนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548); สุจิตรา  ธนานันท์ (2550); 
Gomez-Mejia, Balkin & Cardy (2007); Werner & DeSimone (2009); Mondy  (2010); Snell & Bohlander 
(2010); Werner, Schuler & Jackson (2012) และงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สุกฤษฎิ์ 
ลิมโพธิ์ทอง (2550); สุชาย สรรประเสริฐ์ (2552); ขวัญดาว แจํมแจ๎ง (2555); เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ (2555) สรุปกรอบ
การพัฒนาบุคลากร 3 ด๎าน ดังนี้ 1) การฝึกอบรมและพัฒนา 2) การพัฒนาสายงานอาชีพ และ 3) การพัฒนา
องค์การ 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต๎องการ เกี่ยวกับการพัฒนาของบุคลากรสายการสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร มีวิธีการดังนี้ 
 1.1  ใช๎แบบสอบถาม เก็บข๎อมูลกับผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร ในปีการศึกษา 2557 ก าหนดขนาดกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลได๎มาโดยวิธีเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) เป็นผู๎บริหาร จ านวน 5 คน และเป็นบุคลากรสายการสอน จ านวน 98 คน รวมจ านวน 
103 คน แบบสอบถามแบํงเป็น 5 ตอน ได๎แกํ สถานภาพของผู๎ตอบ เป็นแบบเลือกตอบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหา และความต๎องการ เกี่ยวกับการพัฒนาของบุคลากรสายการสอน เป็นแบบเลือกตอบ มาตราสํวน
ประมาณคํา มีคําน้ าหนัก 5 ระดับ และข๎อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข๎อมูล โดยการแจกแจงความถี่ 
การหาคําร๎อยละ การหาคําเฉลี่ย ( X ) การหาคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 1.2  การสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บข๎อมูลกับผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิค  
ก าแพงเพชร ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 14 คน ได๎มาด๎วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร๎าง (Structured Interview) เพ่ือการตรวจสอบและยืนยันข๎อมูลจากแบบสอบถาม ให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกและ
น ามาวิเคราะห์เนื้อหา สรุปเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต๎องการ เกี่ยวกับการพัฒนาของบุคลากรสายการสอน
ในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เพ่ือจะน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ์ในขั้นตอนตํอไป 
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร มีวิธีการ
ดังนี้ 
 2.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 18 คน ได๎มาด๎วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง ประกอบด๎วย ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ใช๎ เวลา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน โดยวันแรกใช๎เทคนิควิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก และน าผลการวิเคราะห์ SWOT มาคิดก าหนดกลยุทธ์ และใช๎เทคนิค SWOT 
Matrix ซึ่งเป็นการจับคูํ SWOT ระหวํางสภาพแวดล๎อมภายในกับภายนอก เพ่ือการจัดท ารํางกลยุทธ์ วันที่สองน า
รํางกลยุทธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวันแรก มารวบรวมสรุปผลได๎กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนใน
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วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ประกอบด๎วย วิสัยทัศน์  4 พันธกิจ  4 เปูาประสงค์  4 ประเด็นกลยุทธ์  9 กลยุทธ์  
27 มาตรการ และ 41 ตัวชี้วัด       
 
ผลการวิจัย 
 1.  สภาพ ปัญหา และความต๎องการ เกี่ยวกับการพัฒนาของบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร พบวํา  
 1.1  สภาพการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านการฝึกอบรมและพัฒนา 2) ด๎านการพัฒนาสาย
งานอาชีพ และ 3) ด๎านการพัฒนาองค์การ พบวํา สถานศึกษามีการจัดโครงสร๎างระบบการบริหารงาน มีนโยบาย
และแผนการพัฒนา ผู๎บริหารและบุคลากรให๎ความส าคัญ มีการประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนรํวม
เพ่ือความส าเร็จตามเปูาหมายของสถานศึกษา มีการจัดระบบสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี มีการจัดระบบเครือขําย
การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีการสร๎างแรงจูงใจสํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง มี
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการสํงบุคลากรไปฝึกอบรมพัฒนากับหนํวยงานตําง ๆ มีการสํงเสริมสนับสนุนให๎
บุคลากรไปศึกษาดูงานและศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น แตํยังไมํครอบคลุมทุกสาขางาน มีการจัดสรรงบประมาณแตํ
ยังไมํเพียงพอ และมีการสรุปติดตามประเมินผล      
  1.2  ปัญหาการพัฒนาบุคลากร พบวํา ทุกด๎านมีปัญหาอยูํในระดับ มาก ด๎านที่มีปัญหามากที่สุด คือ 
ด๎านการพัฒนาองค์การ ด๎านที่มีปัญหารองลงมาคือ ด๎านการพัฒนาสายงานอาชีพ และด๎านที่มีปัญหาน๎อยที่สุดคือ 
ด๎านการฝึกอบรมและพัฒนา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากทุกด๎าน ได๎แกํ ปัญหางบประมาณที่ใช๎ในการพัฒนา 
  1.3  ความต๎องการพัฒนาของบุคลากร พบวํา ทุกด๎านมีความต๎องการอยูํในระดับ มาก ด๎านที่มีความ
ต๎องการมากที่สุดคือ ด๎านการฝึกอบรมและพัฒนา ด๎านที่มีความต๎องการรองลงมาคือ ด๎านการพัฒนาสายงานอาชีพ 
และด๎านที่มีความต๎องการน๎อยที่สุดคือ ด๎านการพัฒนาองค์การ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากทุกด๎าน ได๎แกํ แผนการใช๎
งบประมาณในการพัฒนา  
 2.  การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร พบวํา กลยุทธ์ที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด๎วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ซึ่งได๎กลยุทธ์ 
9 กลยุทธ์ ได๎แกํ 1) สํงเสริมและสนับสนุนบุคลากรให๎มีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนา 2) พัฒนาความรู๎และทักษะ
ด๎านการวางแผนให๎กับบุคลากร 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการน าแผนการพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ 4) พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการบุคลากร 5) พัฒนาทักษะด๎านวิชาชีพของบุคลากร 6) สํงเสริมและสนับสนุนการท างานรํวมกัน 
7) สนับสนุนและสํงเสริมบุคลากรให๎ก๎าวหน๎า และมั่นคง 8) สร๎างเสริมวัฒนธรรมการท างานที่ดี และ 9) พัฒนา
ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร มีประเด็นส าคัญที่น ามา
อภิปรายผล ดังนี้  
 1.  สภาพ ปัญหา และความต๎องการ เกี่ยวกับการพัฒนาของบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร  
  1.1  สภาพการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมทุกด๎านพบวํา สถานศึกษามีการจัดโครงสร๎างและระบบการ
บริหาร ผู๎บริหารและบุคลากรให๎ความส าคัญ มีการประชุมชี้แจงสร๎างแรงจูงใจ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการ มีการน า
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ผลการประเมินภายในและภายนอกมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เปิดโอกาสให๎บุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรม มี
การส ารวจความต๎องการเป็นบางครั้งจึงท าให๎การพัฒนาไมํตรงกับความต๎องการ บุคลากรสํวนใหญํไมํมีสํวนรํวมใน
การก าหนดนโยบายและแผน มีการสํงเสริมให๎บุคลากรไปศึกษาดูงานและศึกษาตํอแตํไมํครอบคลุมทุกสาขางาน 
เนื่องจากงบประมาณมีให๎ไมํเพียงพอ มีการสํงเสริมให๎มีทัศนคติแบบรํวมมือรํวมใจ มีการบริหารความขัดแย๎ง มีการ
สร๎างทีมงาน และมีการสรุปติดตามประเมินผล สอดคล๎องกับแนวคิดของ สุกัญญา โฆวิไลกูล (2547, หน๎า 100-
101) ที่กลําววํา องค์กรจะต๎องมีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยํางเป็นระบบ โดยสร๎างทัศนคติและความ
พึงพอใจ จึงจะบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายได๎ และสอดคล๎องกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันทน์ (2544, หน๎า 57) ที่
กลําววํา การพัฒนาระบบขององค์การจะต๎องยึดหน๎าที่ของบุคลากร สํงเสริมให๎มีทัศนคติแบบรํวมมือรํวมใจในการ
ปฏิบัติงาน ขจัดความขัดแย๎งสร๎างสัมพันธภาพที่ดี และไปสอดคล๎องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, 
หน๎า 205) ที่กลําววํา ทรัพยากรมนุษย์สามารถท างานบรรลุเปูาหมายได๎ มีวิธีดังนี้ 1) สร๎างแรงจูงใจ 2) การฝึกอบรม
พัฒนาและประเมินผลการท างาน และ 3) การพัฒนาอาชีพ คําตอบแทน ผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ในการ
บริหารแรงงาน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมชาย สรรประเสริฐ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกองบังคับการต ารวจทํองเที่ยว พบวํา การพัฒนาต๎องมีกลยุทธ์ ดังนี้ 1) สนับสนุนและเปิด
โอกาสให๎บุคลากรมีบทบาทและมีสํวนรํวมในการพัฒนา 2) พัฒนาระบบประเมินผลการพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพ 3) 
พัฒนาระบบสร๎างขวัญก าลังใจเพ่ือรักษาบุคลากร 4) พัฒนาเครือขํายและสํงเสริมความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้งในและตํางประเทศในการแลกเปลี่ยนและชํวยเหลือทางวิชาการ 5) สร๎างบรรยากาศการจัดการความรู๎ใน
หนํวยงาน และ 6) พัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถที่พึงประสงค์    
 1.2  ปัญหาการพัฒนาบุคลากร ด๎านการฝึกอบรมและพัฒนา โดยภาพรวมมีปัญหาอยูํในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา ด๎านงบประมาณ มีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านการฝึกอบรมและพัฒนาไมํ
สอดคล๎องกับความต๎องการ ปัญหาการศึกษาดูงาน ศึกษาตํอ และปัญหาการสรุปติดตามประเมินผล มีปัญหาน๎อย
ที่สุด สอดคล๎องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2551, หน๎า 21-23) ที่กลําววํา ปัญหาการฝึกอบรมมี ดังนี้ 1) ปัญหา
ด๎านผู๎บริหาร 2) ปัญหาด๎านเจ๎าหน๎าที่ 3) ปัญหาด๎านผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 4) ปัญหาด๎านวิทยากร 5) ปัญหาด๎าน
สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือตําง ๆ 6) ปัญหาด๎านการบริหารและการประเมินผล 7) ปัญหาด๎านงบประมาณ และ 
8) การประเมินผลการฝึกอบรมยังไมํสามารถให๎ข๎อมูลได๎ชัดเจนวําเมื่อลงทุนฝึกอบรมไปแล๎วจะได๎ผลตอบแทนเทําใด 
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เพ่ิม ภักดีการ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร พบวํา มีปัญหาดังนี้ 1) ปัญหาการไมํวางแผนพัฒนา 2) ปัญหาการไมํสนับสนุน
งบประมาณ และ 3) ปัญหานโยบายของผู๎บริหารไมํสนับสนุน ส าหรับด๎านการพัฒนาสายงานอาชีพ โดยภาพรวมมี
ปัญหาอยูํในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา ด๎านงบประมาณ มีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ด๎าน
การพัฒนาสายงานอาชีพไมํสอดคล๎องกับความต๎องการ และด๎านการจัดเอกสาร หรือคูํมือการปฏิบัติงาน มีปัญหา
น๎อยที่สุด สอดคล๎องกับแนวคิดของ ชูชัย  สมิทธิไกร (2554, หน๎า 306-307) ที่กลําววํา การพัฒนาอาชีพมีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ค๎นหาและระบุความต๎องการขององค์การ 2) พัฒนากลยุทธ์และวิธีการพัฒนาอาชีพ 3) ตระเตรียมสิ่งตําง 
ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดโครงการพัฒนาอาชีพ เชํน คณะด าเนินการ งบประมาณ อุปกรณ์ และวัสดุเครื่องมือหรือ
แบบประเมินตําง ๆ เป็นต๎น  4) ประชาสัมพันธ์และด าเนินการตามโครงการ เพ่ือให๎โครงการการพัฒนาอาชีพเป็นที่
ยอมรับและได๎รับความรํวมมือจากบุคลากรทุกระดับชั้น และ 5) ประเมินและติดตามผลหลังจากมีการจัดกิจกรรม
การพัฒนาอาชีพทุกครั้ง และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง (2550) เรื่อง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจการผลิตเครื่องไฟฟูาและอิเล็กทรอนิคส์ ในประเทศไทย พบวํา มีปัญหา 6 ด๎าน คือ 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 

115 

 

การคัดเลือก การฝึกอบรม การมอบหมายให๎รับผิดชอบงานด๎วยตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การออกแบบ
งาน และการจํายคําตอบแทนเพ่ือการจูงใจในการปฏิบัติงาน สํวนในด๎านการพัฒนาองค์การ โดยภาพรวมมีปัญหาอยูํ
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา ด๎านการน าข๎อมูลตําง ๆ มาวิเคราะห์แก๎ปัญหาและวินิจฉัยอยํางเป็น
ระบบ มีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านงบประมาณ และด๎านการมุํงลดทัศนคติแบบแขํงขันชิงดีชิงเดํน มีปัญหา
น๎อยที่สุด สอดคล๎องกับแนวคิดของ นรินทร์ แจํมจ ารัส (2549, หน๎า 56-60) ที่กลําววํา การพัฒนาองค์การต๎อง
จัดการ ดังนี้ 1) ต๎องมีแผนและจุดหมาย 2) ต๎องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 3) ต๎องกระท าอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา 4) 
ต๎องการผู๎น าที่มีสํวนรํวม 5) มุํงเน๎นการเพ่ิมสมรรถนะที่สมบูรณ์ขององค์การ และ 6) เป็นการใช๎กลยุทธ์และกลวิธีตําง 
ๆ เพ่ือสํงผลให๎องค์การประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนทรี ศักดิ์ศรี, ศรีนภา 
เหลืองงามพิสุทธิ์ และณัฐกานต์ แพํงสูงเนิน (2545) ที่ศึกษา เรื่อง การวางระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการ
เพ่ิมผลผลิต กรณีศึกษา : บริษัท ทรัพย์ไพศาลพาราวู๎ดดีไซน์ จ ากัด พบวํา ต๎องมีระบบที่ชัดเจน ดังนี้ 1) ระบบ
วิเคราะห์งาน 2) ระบบสรรหาคัดเลือก 3) ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  4) ระบบคําจ๎าง เงินเดือน  5) ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 6) ระบบสวัสดิการ 
   1.3 ความต๎องการพัฒนาของบุคลากร ด๎านการฝึกอบรมและพัฒนา โดยภาพรวมมีความต๎องการ
อยูํในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา ด๎านผู๎บริหารให๎ความส าคัญ มีความต๎องการมากที่สุด รองลงมา
คือ ด๎านแผนการใช๎งบประมาณ และด๎านความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรมและพัฒนา มีความต๎องการน๎อย
ที่สุด สอดคล๎องกับแนวคิดของ เสนํห์ จุ๎ยโต (2554, หน๎า 1-2) ที่กลําววํา การฝึกอบรมสามารถแก๎ไขพฤติกรรมของ
บุคคลได๎ และเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดด๎านปริมาณและคุณภาพ และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สรัญณี อุเส็นยาง (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความต๎องการและแนวทางในการจัดการเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบวํา ต๎องการให๎มีการสร๎างความตระหนัก
เห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเอง มีการประเมินผลในแตํละวิธีการที่เป็นมาตรฐาน และตรงกับความต๎องการ 
บุคลากรมีความต๎องการอยูํในระดับมาก 3 ล าดับแรกคือ ด๎านการศึกษาตํอ ด๎านการจัดการเรียนรู๎ และด๎านการ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ส าหรับด๎านการพัฒนาสายงานอาชีพ โดยภาพรวมมีความต๎องการอยูํในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา ด๎านผู๎บริหารให๎ความส าคัญ มีความต๎องการมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านแผนการใช๎
งบประมาณ และด๎านการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีความต๎องการน๎อยที่สุด สอดคล๎องกับแนวคิดของ อนิวัช 
แก๎วจ านงค์ (2552, หน๎า 161) ที่กลําววํา พนักงานใหมํทุกคนเมื่อได๎รับบรรจุเข๎าท างานในองค์การยํอมมีความหวังที่
ก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน หากองค์การให๎ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยํอมต๎องด าเนินการทุกอยําง
เพ่ือสร๎างความมั่นคงและหลักประกันให๎กับพนักงาน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณิชาภา โตสวัสดิ์ และวิทยา 
จันทร์ศิลา (2553) เรื่อง การศึกษาความต๎องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พบวํา บุคลากรสายสนับสนุนมีความต๎องการพัฒนาตนเองอยูํในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านการฝึกอบรม ด๎าน
การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ด๎านการศึกษาดูงาน ด๎านการศึกษาตํอ และด๎านการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สํวนในด๎านการ
พัฒนาองค์การ โดยภาพรวมมีความต๎องการอยูํในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา ด๎านการจัดท า
แผนการพัฒนา มีความต๎องการมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านแผนการใช๎งบประมาณ และด๎านการประสานเปูาหมาย
ของบุคลากรกับเปูาหมายของสถานศึกษา มีความต๎องการน๎อยที่สุด สอดคล๎องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ภูํวิทยพันธุ์ 
(2551, หน๎า 29) ที่กลําววํา การพัฒนาองค์การเป็นการแก๎ไขปัญหาขององค์การ การปรับปรุงหรือวางระบบ
โครงสร๎างองค์การ การสร๎างวัฒนธรรมองค์การ การก าหนดกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร และการสร๎าง ให๎เกิด
ภาวะผู๎น ามุํงเน๎นภาพรวมขององค์การ และเกิดผลในระยะยาว และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อรัญญา อํอนรักษ์ 
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(2551) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวํา มีปัจจัย 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านโครงสร๎างองค์การและโครงสร๎างของงาน 
ด๎านนโยบายการบริหารขององค์การ ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด๎านการสนับสนุน ด๎านความสัม พันธ์ภายใน
หนํวยงาน ด๎านความมั่นคงและความก๎าวหน๎า และด๎านคํานิยมขององค์การ มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก
ทุกด๎าน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  
“ADDIE  MODEL” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

THE DEVELOPMENT OF THE  MODEL FOR  INTERNAL  QUALITY ASSURANCE  IN  
NUMDIPPHITTAYAKOM SCHOOLS “ADDIE  MODEL” UNDER THE  PRIMARY  

EDUCATION  SERVICE  AREAS  OFFICE 1 
 

  ดร. ประจบ   ขวัญมั่น1 
Dr. Prajob   Khwanmun 

 

บทคัดย่อ   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ า
ดิบพิทยาคม “ADDIE  MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพของโรง เรียนน้ าดิบพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 2) เพ่ือสร๎างรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  “ADDIE  MODEL”  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  3) เพ่ือ
ทดลองใช๎รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  MODEL”   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต๎องการประถมศึกษาตากเขต 1 4) เพ่ือประเมินรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  MODEL” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 
             1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนน้ าดิบ
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  พบวํา การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคมตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553   
8  ขั้นตอนโรงเรียนมีการจัดท ารายงงานการประเมินตนเองอยํางตํอเนื่องทุกปีแตํไมํได๎เป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามกฎกระทรวงก าหนด ขาดแนวทางการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ ไมํมีคูํมือ เครื่องมือในการประเมิน 
ไมํมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนไมํเป็นไปตามที่กระทรวงก าหนดขาดการมีสํวนรํวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎ปกครองนักเรียน และชุมชน  สํวนปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพบวํา ระดับการศึกษาปฐมวัย ด๎านคุณภาพผู๎เรียน เด็กมีพัฒนาการ
ด๎านสติปัญญา ความคิดรวบยอด ความคิดสร๎างสรรค์ จิตนาการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์คํอนข๎าง
น๎อย ด๎านการจัดการศึกษา ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีการเรียนการสอนและการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนยังไมํเพียงพอ  ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ การด าเนินงานของโรงเรียนยังไมํเป็นรูปธรรมไมํ
สอดคล๎องกับนโยบายของโรงเรียนการมีสํวนรํวมจากชุมชน องค์กรตําง ๆ คํอนข๎างน๎อย ด๎านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา การท าโครงการ/กิจกรรมที่มาสนับสนุนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาไมํชัดเจนมีน๎อยและขาดการติดตาม
                                                             
1 ดร. ประจบ   ขวัญมั่น ผู๎อ านวยการโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 KRUJOB60@HOTMAIL.COM 
0871970142 
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ประเมินผล การจัดด๎านมาตรการสํงเสริม โรงเรียนขาดการวิเคราะห์ปัญหารํวมกับชุมชนโครงการ/กิจกรรมที่แก๎ไข
ปัญหายังไมํตรงประเด็นและขาดการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา การนิเทศติดตาม ประสานงานการรายงาน
สรุปผลไมํชัดเจนและยังไมํเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหนํวยงานอ่ืน และปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา ด๎านด๎านคุณภาพผู๎เรียน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากวําเปูาหมายที่ก าหนด ผลสอบ O-NET ปี 2554 คํอนข๎างต่ ากวําระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ นักเรียนมีนิสัยรักการอํานน๎อย ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิด
สร๎างสรรค์และคิดอยํางเป็นระบบยังไมํเพียงพอ ด๎านการจัดการศึกษา ครูขาดทักษะการใช๎เทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใช๎กิจกรรมไมํหลากหลาย ยังไมํใช๎แหลํงเรียนรู๎มาจัดการเรียนการสอน การจัดระบบ
สารสนเทศยังไมํเอ้ือตํอการเรียนขาดทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก๎ไขปัญหาการเรียนการสอน การ
ประสานงานและการมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนยังมีน๎อย ด๎านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา การท าโครงการ/กิจกรรมที่มาสนับสนุนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาไมํชัดเจนมีน๎อยและขาดการ
ติดตามประเมินผล การจัดด๎านมาตรการสํงเสริม โรงเรียนขาดการวิเคราะห์ปัญหารํวมกับชุมชนโครงการ/กิจกรรม
ที่แก๎ไขปัญหายังไมํตรงประเด็นและขาดการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา การนิเทศติดตาม ประสานงานการ
รายงานสรุปผลไมํชัดเจนและยังไมํเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหนํวยงานอ่ืน   สํวนแนวทางการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี พบวํา มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอยํางเป็นระบบ
และมีความเชื่อมโยงกันทั้งด๎านปัจจัยน าเข๎า กระบวนการ และ ผลผลิต และมีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีมี 8 ขั้นตอน สอดคล๎องกับกฎกระทรวงวําด๎วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

2. ผลการสร๎างรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL”   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  พบวํา รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม ประกอบด๎วย 4 สํวน ดังนี้ 1) สํวนปัจจัยน าเข๎า ได๎แกํ บุคคล การบริหาร
สถานศึกษาและงบประมาณ 2) สํวนกระบวนการ ได๎แกํ การวิเคราะห์ (A = Analysis) การออกแบบ (D= 
Design) การพัฒนา(D= Development) การน าไปใช๎(I= Implementtation) 3) สํวนผลผลิต ได๎แกํ คุณภาพ
ผู๎เรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 4) สํวนปัจจัยความส าเร็จ ได๎แกํ การ
พัฒนาทีมงาน(Team work) และการเสริมพลังอ านาจ(Empowerment)   

3. ผลการใช๎รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 พบวํา การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพตา
กฎกระทรวงวําหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยรวม ครั้งที่ 1 ปี 2555 พบวํ า 
โรงเรียนมีระดับปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 25.25  ระดับดีมากร๎อยละ 36.75 ระดับดีร๎อยละ 32.85 ระดับ
พอใช๎ร๎อยละ 5.15และ ครั้งที่ 2 ปี 2556 พบวํา โรงเรียนมีระดับปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 60.55 ระดับดี
มากร๎อยละ 14.45 ระดับดีร๎อยละ 25.00 และครั้งที่ 3 ปี 2557 พบวํา โรงเรียนมีระดับปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม
ร๎อยละ 87.50 ระดับดีมากร๎อยละ 0.00  ระดับดีร๎อยละ 12.50   
          ผลการการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคมตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย พบวํา ครั้งที่ 1 ปี 2555 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานด๎านคุณภาพผู๎เรียน 
ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 25.00 ระดับดีมากร๎อยละ 50.00 ระดับดีร๎อยละ 25.00 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ร๎อยละ 0.00 ระดับดีมากร๎อยละ 50.00 ระดับดีร๎อยละ 50.00 ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดีมาก 
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ร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีมากร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีมาก    
ร๎อยละ 100 ครั้งที่ 2 ปี 2556 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงาน ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 50.00  
ระดับดีมากร๎อยละ 50.00 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 50.00 ระดับดีมากร๎อยละ 50.00 ด๎านการ
สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100   
และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ครั้งท่ี 3 ปี 2557 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานด๎านคุณภาพ
ผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100  ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการ
สํงเสริม ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 

ผลการการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคมตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา ครั้งที่ 1 ปี 2555 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานด๎านคุณภาพ
ผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 41.67 ระดับดีมากร๎อยละ 41.67 ระดับดีร๎อยละ 16.66 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดี
เยี่ยมร๎อยละ 50.02 ระดับดีมากร๎อยละ 16.66 ระดับดีร๎อยละ 33.32 ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดี
มากร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีมากร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีมาก    
ร๎อยละ 100 ครั้งที่ 2 ปี 2556 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงาน ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 66.68  
ระดับดีมากร๎อยละ 16.66 ระดับดีร๎อยละ 16.66 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 67.68 ระดับดีมาก
ร๎อยละ 32.32 ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดี
เยี่ยมร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ครั้งที่ 3 ปี 2557 โรงเรียนมีระดับการ
ปฏิบัติงานด๎านคุณภาพผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 83.34 ระดับดีมากร๎อยละ ระดับดีร๎อยละ 16.66 ด๎านการจัด
การศึกษา ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดี
เยี่ยมร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100    

4. ผลการประเมินรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 พบวํามีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได๎อยูํ
ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ABSTRACT 

The research purpose was to develop the model for internal quality assurance in 
Numdipphittayakom school “ADDIE MODEL” under the Education Service Tak Areas Office       
1. The objectives of the research were 1) to study the condition and problem of internal quality 
assurance in Numdipphittayakom school 2) to develop the model for internal quality assurance 
in Numdipphittayakom school “ADDIE MODEL” under the Education Service Tak Areas Office, 3) 
to experiment “ADDIE MODEL” and 4) to evaluate “ADDIE MODEL”. 
The research results were as follows; 

1.The condition of internal quality assurance in Numdipphittayakom school was 
operated follow the rules of Ministry of Education and the principle of internal quality 
assurance 8 steps, the school had not manual about evaluation tools and the follow up system 
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was not continued, the personal in school had not chance to participate in internal quality 
assurance. The problem of internal quality assurance in Numdipphittayakom school the 
students had not good concept and development in Science , Mathemetics. The teachers had 
not knowledge in technology ,action research. There were not identity of school about 
project/activities and evaluation. The achievement of students were low , and there are not 
enough learning resources in school and town. The guideline of internal quality assurance 
Numdipphittayakom school was follow the rules of Ministry of Education  and the principle of 
internal quality assurance 8 steps. 

2. The result of developing model for internal quality assurance in Numdipphittayakom 
school “ADDIE MODEL” under the Education Service Tak Areas Office. There are 4 parts ;  the 1st 
parts : Input was consisted personal and budgeting. The 2nd part Process was consisted Analysis, 
Design, Development, Implementation. The 3rd part :Output was consisted the quality of learner 
and proficiency of Learning Society management. The 4th part :success factor consisted internal 
factor and external factor, the internal factors were administrator had good knowledge in 
management and the personal had knowledge and experiences in educational development. 
The external factors were the parents and community were participated, gave budget ,and 
encouraged the school. 

3. The results of the  experimental “ADDIE MODEL” ; in 2012 the 1st try out , the school 
was operated in high level (25.25%) , the 2nd try out in 2013 ,  the school was operated in high 
level (60.55%) , the 3rd  try out in 2014 ,  the school was operated in high level (87.50%). 

3.1 The results of the  experimental  “ADDIE MODEL”  in early childhood level ; 
in 2012 the 1st try out ,  the school was operated in high level (25.00%) , the 2nd try out in 2013 
,  the school was operated in high level (50.00%) , the 3rd  try out in 2014 ,  the school was 
operated in high level (100.00%). 

3.2The results of the  experimental  “ADDIE MODEL” in primary level; in 2012 the 
1st try out ,  the school was operated in high level (41.67%) , the 2nd try out in 2013 , the school 
was operated in high level (66.68%) , the 3rd  try out in 2014 ,  the school was operated in high 
level (83.34%). 

4. The evaluation of “ADDIE MODEL” was found that the possibility, and helpfulness 
were in high level of mean. 
Key words :  The Development of The Model, Internal Quality Assurance,The primary education 
service areas 
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บทน า 
         การศึกษาเป็นเครื่องบํงบอกการพัฒนาประเทศในอนาคตวํามีแนวโน๎มที่จะเน๎นไป ในทางทิศใด         
ดังนั้นความส าคัญในการสร๎างคนจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝุายให๎ความส าคัญ ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาคนในชาติให๎มี
คุณภาพและสํงผลตํอการพัฒนาประเทศชาติให๎มีความเจริญรุํงเรือง ซึ่งสอดคล๎องกับพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ดังนั้นความส าคัญดังกลําวข๎างต๎น จึงถูกก าหนดโดยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 ได๎บัญญัติไว๎วําบุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อย
กวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย  (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหํงชาติ, 2541 : 15) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมได๎
บัญญัติสาระที่สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญไว๎ในมาตรา 10 ซึ่งกลําววํา การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํ
เก็บคําใช๎จําย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ,2542 : 7) จากสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติดังกลําว น าไปสูํนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งมีเปูาหมายในการ
ปฏิรูปการศึกษาอยูํ 2 ประการ คือความเสมอภาคของประชากรวัยเรียนที่มีโอกาสเข๎ารับการศึกษา โดยเป็นการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เทําเทียมกัน และคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยเรียนที่มีคุณลักษณะ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตนั้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ได๎ก าหนดการจัดระบบโครงสร๎าง และกระบวนการจัด
การศึกษา ไว๎ในมาตรา 9 (1) (5) และ (6) ให๎ยึดหลักการมีเอกภาพด๎านนโยบาย และมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ มีการระดมทรัพยากรจากแหลํงตําง ๆ มาใช๎ในการจัดการศึกษา และการมีสํ วนรํวมของบุคคล ครอบครัว  
ชุมชน องค์กรตําง ๆ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2542 : 6) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังได๎ก าหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวํา มุํงพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)   
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ได๎ก าหนดไว๎ชัดเจนในหมวด 
6 มาตรา 47 ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือสร๎างความ
มั่นใจให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องวําผู๎เรียนทุกคนจะได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบ
จัดและพัฒนาความรู๎ความสามารถและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเต็มศักยภาพและมาตรา 48 ระบุวําการประกันคุณภาพภายใน เป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอ
หนํวยงานต๎นสังกัด  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและเผยแพรํตํอสาธารณชน นอกจากนี้มาตรา 49 ก าหนดให๎สถานศึกษา
ทุกแหํงต๎องได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอก อยํางน๎อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี และต๎องเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554) 
กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 ข๎อ 14 ให๎สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให๎มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
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ด าเนินการตามข๎อก าหนด ได๎แกํ 1) โรงเรียนต๎องก าหนดมาตรฐานการศึกษาของตนเอง  2) จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
ซึ่งการด าเนินการดังกลําวให๎สถานศึกษายึดหลักการมีสํวนรํวมของชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการสํงเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของหนํวยงานต๎นสังกัด  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไมํสามารถ
ปฏิบัติงานบางประการตามที่ก าหนดได๎ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล๎วแตํกรณี 
ประกาศผํอนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในให๎เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น แล๎วรายงานให๎รัฐมนตรีทราบ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553 : 23-27)  
              โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ได๎ตระหนักใน
ความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร๎อมที่จะเป็นหนํวยรับการประเมินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 ทุก ปี และการเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ทุก ๆ  5 ปี (รอบสาม  พ.ศ. 2554 - 2558)  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 1 ปี 2546 และ 
รอบ 2 ปี 2551  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  พบวํามาตรฐานด๎าน
ผู๎เรียน  มาตรฐานที่ 4  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร๎างสรรค์  ไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์  มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีระดับคุณภาพ พอใช๎ 
ครูยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและด าเนินการอยํางไมํ
ตํอเนื่อง ไมํเป็นระบบ การด าเนินงานขาดหลักฐานรํองรอยในการท างาน ท าให๎มีข๎อมูลที่ไมํสอดคล๎อง ไมํถูกต๎อง 
เชื่อถือไมํได๎ จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นดังกลําวโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคมจึงพัฒนารูปแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
น้ าดิบพิทยาคม “ADDIE MODEL” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2. เพ่ือสร๎างรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
           3. เพ่ือทดลองใช๎รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
           4. เพ่ือประเมินรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องโดยได๎น าเสนอผลการศึกษาตามล าดับตํอไปนี้ เอกสารที่

เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย  
 1. นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 3. การบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (School Based  Management) 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนส าคัญท่ีสุด 
 5. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. แนวคิด และหลักการ เกี่ยวกับเครือขํายความรํวมมือ 
 7. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 9. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ก าหนดขอบเขตของการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย 4  ขั้นตอน ดังนี้              
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  
แบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(Documentary  Analysis) 

สํวนที่ 1.2  การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  จากการประชุมสัมมนากลุํม (Focus  group Discussion) 

สํวนที่ 1.3 การศึกษาแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี(Best practice)แลการสัมภาษณ์ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 

ขั้นตอนที่  2  การสร๎างรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 
“ADDIE  MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  ออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 2.1 การยกรํางรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยา
คม “ADDIE  MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

สํวนที่ 2.2  การตรวจสอบรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบ
พิทยาคม “ADDIE  MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช๎รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 
“ADDIE  MODEL” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 
“ADDIE  MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
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ผลการวิจัย 
           1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนน้ าดิบพิทยา
คม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  พบวํา การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคมตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 8 ขั้นตอน
โรงเรียนมีการจัดท ารายงงานการประเมินตนเองอยํางตํอเนื่องทุกปีแตํไมํได๎เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานตาม
กฎกระทรวงก าหนด ขาดแนวทางการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ ไมํมีคูํมือ เครื่องมือในการประเมิน ไมํมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนไมํเป็นไปตามที่กระทรวงก าหนดขาดการมีสํวนรํวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชน สํวนปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพบวํา ระดับการศึกษาปฐมวัย ด๎านคุณภาพผู๎เรียน เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา 
ความคิดรวบยอด ความคิดสร๎างสรรค์ จิตนาการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์คํอนข๎างน๎อย ด๎านการจัด
การศึกษา ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีการเรียนการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนยังไมํ
เพียงพอ  ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ การด าเนินงานของโรงเรียนยังไมํเป็นรูปธรรมไมํสอดคล๎องกับนโยบาย
ของโรงเรียนการมีสํวนรํวมจากชุมชน องค์กรตําง ๆ คํอนข๎างน๎อย ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา การท าโครงการ/
กิจกรรมที่มาสนับสนุนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาไมํชัดเจนมีน๎อยและขาดการติดตามประเมินผล การจัดด๎าน
มาตรการสํงเสริม โรงเรียนขาดการวิเคราะห์ปัญหารํวมกับชุมชนโครงการ/กิจกรรมที่แก๎ไขปัญหายังไมํตรงประเด็น
และขาดการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา การนิเทศติดตาม ประสานงานการรายงานสรุปผลไมํชัดเจนและยังไมํ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหนํวยงานอ่ืน และปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา ด๎านด๎านคุณภาพผู๎เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากวําเปูาหมายที่ก าหนด ผลสอบ O-NET ปี 2554 คํอนข๎างต่ ากวําระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอํานน๎อย ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์และคิด
อยํางเป็นระบบยังไมํเพียงพอ ด๎านการจัดการศึกษา ครูขาดทักษะการใช๎เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใช๎กิจกรรมไมํหลากหลาย ยังไมํใช๎แหลํงเรียนรู๎มาจัดการเรียนการสอน การจัดระบบสารสนเทศยังไมํเอ้ือตํอ
การเรียนขาดทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ไขปัญหาการเรียนการสอน การประสานงานและการมีสํวนรํวม
ของผู๎บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนยังมีน๎อย ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา การท าโครงการ/
กิจกรรมที่มาสนับสนุนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาไมํชัดเจนมีน๎อยและขาดการติดตามประเมินผล การจัดด๎าน
มาตรการสํงเสริม โรงเรียนขาดการวิเคราะห์ปัญหารํวมกับชุมชนโครงการ/กิจกรรมที่แก๎ไขปัญหายังไมํตรงประเด็น
และขาดการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา การนิเทศติดตาม ประสานงานการรายงานสรุปผลไมํชัดเจนและยังไมํ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหนํวยงานอ่ืน  สํวนแนวทางการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี พบวํา มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอยํางเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกันทั้งด๎าน
ปัจจัยน าเข๎า กระบวนการ และ ผลผลิต และมีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีมี 8 ขั้นตอน สอดคล๎องกับกฎกระทรวงวําด๎วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  

2. ผลการสร๎างรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 พบวํา รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม ประกอบด๎วย 4 สํวน ดังนี้  1) สํวนปัจจัยน าเข๎า ได๎แกํ บุคคล การบริหาร
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สถานศึกษาและงบประมาณ 2) สํวนกระบวนการ ได๎แกํ การวิเคราะห์ (A = Analysis) การออกแบบ                     
(D= Design) การพัฒนา (D= Development) การน าไปใช๎ (I= Implementation) 3) สํวนผลผลิต ได๎แกํ 
คุณภาพผู๎เรียน ประสิทธิภาพของการจัดการและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 4) สํวนปัจจัยความส าเร็จ ได๎แกํ 
การพัฒนาทีมงาน (Team work) และการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment)   

3. ผลการใช๎รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 พบวํา การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพตา
กฎกระทรวงวําหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยรวม ครั้งที่ 1 ปี 2555 พบวํา 
โรงเรียนมีระดับปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 25.25 ระดับดีมากร๎อยละ 36.75 ระดับดีร๎อยละ 32.85 ระดับ
พอใช๎ร๎อยละ 5.15 และครั้งที่ 2 ปี 2556 พบวํา โรงเรียนมีระดับปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 60.55 ระดับดี
มากร๎อยละ 14.45 ระดับดีร๎อยละ 25.00 และครั้งที่ 3 ปี 2557 พบวํา โรงเรียนมีระดับปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม
ร๎อยละ 87.50 ระดับดีมากร๎อยละ 0.00 ระดับดีร๎อยละ 12.50   
          ผลการการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคมตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย พบวํา ครั้งที่ 1 ปี 2555 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานด๎านคุณภาพผู๎เ รียน 
ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 25.00 ระดับดีมากร๎อยละ 50.00 ระดับดีร๎อยละ 25.00 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ร๎อยละ 0.00 ระดับดีมากร๎อยละ 50.00 ระดับดีร๎อยละ 50.00 ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดีมาก 
ร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีมากร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีมาก    
ร๎อยละ 100 ครั้งที่ 2 ปี 2556 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงาน ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 50.00  
ระดับดีมากร๎อยละ 50.00 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 50.00 ระดับดีมากร๎อยละ 50.00 ด๎านการ
สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100   
และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ครั้งที่ 3 ปี 2557 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานด๎านคุณภาพ
ผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการ
สํงเสริม ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 

ผลการการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคมตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา ครั้งที่ 1 ปี 2555 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานด๎านคุณภาพ
ผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 41.67 ระดับดีมากร๎อยละ 41.67 ระดับดีร๎อยละ 16.66 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดี
เยี่ยมร๎อยละ 50.02 ระดับดีมากร๎อยละ 16.66 ระดับดีร๎อยละ 33.32 ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  ระดับดี
มากร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีมากร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีมาก
ร๎อยละ 100 ครั้งที่ 2 ปี 2556 โรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานด๎านคุณภาพผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 66.68  
ระดับดีมากร๎อยละ 16.66 ระดับดีร๎อยละ 16.66 ด๎านการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 67.68 ระดับดีมาก
ร๎อยละ 32.32  ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ครั้งที่ 3 ปี 2557 โรงเรียนมีระดับ
การปฏิบัติงานด๎านคุณภาพผู๎เรียน ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 83.34 ระดับดีมากร๎อยละ 0.00 ระดับดีร๎อยละ 16.66  
ด๎านการจัดการศึกษา  ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100 และด๎านมาตรการสํงเสริม ระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 100    
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4. ผลการประเมินรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  
MODEL”   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  พบวํา มีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได๎
อยูํในระดับมาก 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  MODEL” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ประกอบด๎วย 3  ด๎าน คือ ปัจจัยน าเข้า ประกอบด๎วย 
บุคลากรประกอบด๎วยผู๎บริหาร ครู นักเรียน ผู๎ปกครององค์กรชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  งานบริหาร
สถานศึกษาประกอบด๎วย งานพัฒนาหลักสูตร งานวัดผลประเมินผลงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีงานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานนิเทศภายใน งานพัฒนาครูและนักเรียนและงบประมาณประกอบด๎วยเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ กระบวนการ ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ (A = Analysis) การออกแบบ (D = Design)     
การพัฒนา (D = Development) การน าไปใช๎ (I = Implementation) 3.ผลผลิต ได๎แกํ คุณภาพผู๎เรียน  
ประสิทธิภาพของการจัดการและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 4. สํวนปัจจัยความส าเร็จ ได๎แกํ การพัฒนาทีมงาน
(Team work) และการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) มีผลการประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไป
ได๎ของรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE MODEL” ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อยูํในระดับมาก อยํางไรก็ตามมีข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัย
ไปใช๎เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีก าหนดไว๎ ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสํงให๎สถานศึกษาน ารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ไปใช๎ใน
การจัดบริหารจัดการและพัฒนาระบบประคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการสํงเสริมให๎มีการเผยแพรํ            
จดันิทรรศการ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมีการเชื่อมโยงแบบออนไลน์ 

2. การน ารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE 
MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ไปใช๎ควรจัดกิจกรรมที่สร๎างความตระหนักให๎กับผู๎
มีสํวนรํวมให๎มีความรู๎ความเข๎าใจงานด๎านการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือการบูรณาการกับ      
การจัดการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนและควรค านึงถึงสภาพและบริบทของแตํละสถานศึกษา 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม “ADDIE  

MODEL” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ส าเร็จลุลํวงได๎ต๎องขอขอบพระคุณผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2  โรงเรียนวัดชํางเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํเขต 1 
ที่ได๎กรุณาให๎เข๎าศึกษาภาคสนามให๎สัมภาษณ์ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอยํางดียิ่ง ขอขอบพระคุณ 
ดร.อนุชา  กอนพํวง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจงกล  นาหิรัญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 นายสวงษ์  ไชยา  ผู๎อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบวกครก
น๎อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํเขต 1 และขอขอบพระคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม ศึกษานิเทศก์ ที่ได๎



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 

129 

 

กรุณาให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณทุกทํานที่ได๎ให๎ความรํวมมือและให๎การสนับสนุนใน
การท าวิจัยครั้งนี้ด๎วยดีตลอดมา 
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การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต 2 

LEARNER-CENTERED  OF PRIMARY EDUCATIONAL SCHOOLS UNDER SUPERVISION 
OF TAK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICES OFFICE AREA 2 

 
สุรดา  เกตน์รตัน์1 

SURADA  KATRAT 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังตํอไปนี้ 1. เพ่ือศึกษาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2  2. เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา และ 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุํมตัวอยําง จ านวนทั้งสิ้น 
476 คน ได๎มาโดยวิธีสุํมแบบแบํงชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราสํวนประมาณคํา มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.98 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก  
เขต 2 โดยรวมอยูํระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน๎อยคือ  ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาประชาธิปไตย รองลงมาคือ  
ด๎านการเรียนรู๎โดยผสมผสานความรู๎  คุณธรรม คํานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด๎านการเรียนรู๎โดยการ
สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยโดยเน๎นประสบการณ์และการปฏิบัติ และ ด๎านการเรียนรู๎เรื่องภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม 
 2.  การเปรียบเทียบการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตาก  เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมและรายด๎าน มีการปฏิบัติแตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางระดับ .05 และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา มีการปฏิบัติไมํแตกตํางกันทั้งโดยรวมและรายด๎าน 
 3.  แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตาก  เขต 2  พบวํา ครูผู๎สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เน๎นให๎นักเรียนปฏิบัติจริง  ให๎ความรู๎
และสอดแทรกเนื้อหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม  เน๎นให๎ผู๎เรียนทดลองและแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง  จัดกิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎นักเรียนมีโอกาสประเมินตนเอง ใช๎ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎  
ค าส าคัญ :   การเรียนรู๎,  การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   

 

 

 

                                                             
1 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  วิทยาลยัลุํมน้ าปิง 
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ABSTRACT  
The  purposes  of  this  research  were  to  study  and  compare  the  state and 

problems of the student-centered management of the secondary basic educational institutes; 
and, study the   guideline  enhancing the development of the student-centered management 
of the secondary basic educational institutes in   under the  Office of Tak  EducationService 
Area 2. The  total number of the research samples was 277, including 48 Educational Institute 
administrators and 229 teachers, selected by stratified ramdom sampling. The research  
instruments used were a sed of rating-scale questionnaires  with  reliability of the total issue as 
0.98.  The statistics used for the data analysis were percentage, mean, standard deviations,  
t- test (Independent  Samples), and  F – test (One – way  ANOVA).  
The research findings  were as follows:  
 1.  The state on the student-centered management of the secondary basic educational 
institutes in under the  Office of Tak Educational Service Area 2. as a whole Was at the high  
level. The aspect with the highest performances was Learning Enhancing Democracy 
Development, followed by Learning by Integrated of knowledge, morality, values, and Desirable 
Characteristics; whereas Learning on Wisdom and Cultural Arts was at the lowest rank. 
 2. The problem on the student-centered management of the secondary basic 
educational institutes in under the Office of Tak Educational Service Area 2. as a whole, was at 
the moderate level. The aspect with the highest problems was Learning by Self-created 
Learning Building, followed by Learning Enhancing Thinking Process Development, Problem-
solving, Emphasizing, Experience and Practices; whereas Learning Enhancing Democracy 
Development, was at the lowest rank. 
 3. The comparison on the student-centered management of the secondary basic 
educational institutes in under the Office of Tak Educational Service Area 2. classified by status, 
as a whole and by aspects, was statistically significant different at .05  level.  
 4. The comparison on the problems of the student-centered management of the 
secondary basic educational institutes in under the Office of Tak Educational Service Area 2. 
classified by status, as a whole and by aspects, was statistically significant different at .05 level. 
The perception of the educational institute administrators was higher than that of the teacher.   
 5. The comparison the state of the student-centered management of the secondary 
basic educational institutes in under the Office of Tak Educational Service Area 2. classified by 
institute sizes, whole and by aspects, was not statistically significant different.   
 6. The comparison on the problems of the student-centered management of the 
secondary basic educational institutes in under the Office of Tak Educational Service Area 2. 
classified by institute sizes, whole and by aspects, was not statistically significant different at .01 
level.  
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 7. The guidelines enhancing  the development the student-centered management of 
the  secondary basic educational institutes in  under the Office of  Tak  Educational Service Area 
2. suggested that the teacher should manage the learning-instruction emphasizing the student 
authentic practices; provide knowledge with the content on morality and ethic, emphasize the 
student experiment  and self-problem-solving; conduct the activities Enhancing  the  democracy 
promotion in school; utilize the local wisdom ; provide the student self-evaluation; utilize the 
community as the external learning resources; and determine measurement and evaluation 
leaning criterion.        
   
บทน า 
 การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณคําของสังคมให๎มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตามยุคสมัย การศึกษาจึงต๎องเป็นพลวัต นั่นคือต๎องปรับเปลี่ยนให๎ทัน และสอดคล๎องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ และสังคมอยูํตลอดเวลา การบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมาย  
และประสบผลส าเร็จสูงสุด ขึ้นอยูํกับองค์ประกอบหลายประการ เชํน การน าทฤษฎีการบริหารมาประยุกต์ใช๎ หรือ
กระบวนการบริหาร ซึ่งการบริหารที่ดีจะต๎องอาศัยทักษะกระบวนการการบริหารงานเป็นหลัก ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาผู๎บริหารสถานศึกษามีหน๎าที่ในการบริหารจัดการงานในด๎านตํางๆ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุํงเน๎นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 โดยได๎วางแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ปีพ.ศ.2539 
ถึง พ.ศ. 2550 ให๎มีการด าเนินการปฏิรูปพัฒนาไปพร๎อมกัน 4 ด๎าน คือการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การ
ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูประบบ
บริหารทางการศึกษา ซึ่งในด๎านการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนนั้น ได๎ก าหนดให๎มีการปฏิรูป
การเรียนรู๎  เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพของผู๎เรียนให๎สามารถ คิดเป็น ท าเป็น มีทักษะในการจัดการ มีคํานิยมและ
คุณธรรมที่ดีงามและรักการแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
              เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําความส าคัญประการหนึ่ง ที่มนุษย์พึงพัฒนาให๎เกิดขึ้นในตนเองนั้น คือการ
รู๎จักและเข๎าใจตนเอง  จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ครูผู๎สอนจะต๎องพัฒนาการเรียนรู๎ เนื่องจากการความรู๎ที่ได๎จาก
การรู๎จักและเข๎าใจตนเองนั้น จะสํงผลตํอการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนาหลักสูตรในชั้นเรียน    
ครูสํวนใหญํมักใช๎ประสบการณ์ที่ผํานมาของคนในการจัดการเรียนการสอนกับเหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหวํางการสอน ประเทศไทยและ วงการศึกษายังให๎ความส าคัญกับประสบการณ์ที่ผํานมาของครูน๎อยมาก      
เรามองวําครูเป็นเพียงตัวกลางในการถํายทอดความรู๎ไปสูํผู๎เรียน ความรู๎มักอยูํในรูปของทฤษฏีตํางๆและมาจาก
ผู๎เชี่ยวชาญทางการศึกษาเทํานั้น ประสบการณ์ที่ครูสะสมมักถูกละเลยหรือมองข๎ามโรงเรียนประถมศึกษา       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ      
แตํผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยูํในระดับไมํเป็นที่นําพอใจ เมื่อน าผลการเรียนมาจัดล าดับแล๎วแตํละ
โรงเรียนยังพบวําครูเลือกใช๎วิธีการสอนที่แตกตํางกันไปตามลักษณะเนื้อหาวิชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แตํยังไมํอาจสรุปได๎วําครูสํวนใหญํใช๎วิธีการสอนใดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  รวมทั้ง
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎เลือกใช๎กลยุทธ์เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวทางและกลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 ด๎วยเหตุนี้ ผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
สภาพการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และเป็นข๎อมูลให๎หนํวยงานหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องสามารถใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1.  เพ่ือศึกษาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1 ประชากร 
 ได๎แกํ  ผู๎บริหารสถานศึกษา และครูผู๎สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1,949  คน   
 2 กลุ่มตัวอย่าง  
 ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา  และครูผู๎สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 476 คน เป็นผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน85 คน ครูผู๎สอน  
จ านวน 391 คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง   
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎กลุํมตัวอยํางจากการเปิดต าราส าเร็จของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
และได๎มาโดยการสุํมแบบแบํงชั้น(Stratified random sampling,),ใช๎ประชากรจาก ผู๎บริหารสถานศึกษา      
และครูผู๎สอน จ านวน 1,949 คนได๎กลุํมตัวอยําง 476 คนดังกลําวแล๎ว จึงใช๎วิธีสุํมตัวอยํางงําย(Simple Sampling) 
โดยการจับฉลากหมายเลขข้ึนมาให๎ครบ 476 คน หมายเลขครบจ านวนที่ต๎องการ และจึงท าการแจกแบบสอบถาม
แบบปลายปิดและปลายเปิดให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถาม 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 476 คน  เป็นผู๎บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 85 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.86 เป็นครูผู๎สอนจ านวน  391 คน คิดเป็นร๎อยละ 82.14 อยูํใน
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สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 56 คน  คิดเป็นร๎อยละ 11.76 อยูํในสถานศึกษาขนาดกลางจ านวน 279 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 58.61  และอยูํในสถานศึกษาขนาดใหญํจ านวน  141 คน  คิดเป็นร๎อยละ29.63 
 2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 จากการวิจัยพบวําความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนตํอการเรียนการสอน ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รวมทั้ง 6 ด๎าน 
พบวํา มีความเห็นตํอการเรียนการสอน  ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวําทุกด๎านมีการปฏิบัติอยูํในระดับ มาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด ได๎แกํ  ด๎านการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของ
ครอบครัวและชุมชน  รายละเอียดผลการวิจัย ดังนี้ 
 2.1ด๎านการเรียนรู๎โดยการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง โดยรวมมีความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานอยูํใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําอยูํในระดับ มากทุกข๎อโดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดสุดคือ ศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง โดยใช๎อุปกรณ์การเรียนการสอนภายในโรงเรียนหรือสิ่งแวดล๎อมรอบตัว  
 2.2 ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนากระบวนการคิด การแก๎ปัญหาโดยเน๎นประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติ   
โดยรวมมีความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงาน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําอยูํในระดับมากทุกข๎อ  
โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดสุด คือ จัดการเรียนการสอนที่ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในทุกขั้นตอน เชํนให๎เด็กเกํงชํวยสอน
เด็กอํอน กระตุ๎นให๎เด็กอํอนตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นอยูํเสมอ    
 2.3 ด๎านการเรียนรู๎โดยผสมผสานความรู๎ คุณธรรม คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยรวมมี
ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงาน  อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําอยูํในระดับมากทุกข๎อ  โดยข๎อที่มี
คําเฉลี่ยต่ าสุด คือ สอดแทรกความรู๎จากทุกวิชาเข๎าด๎วยกัน เพื่อให๎นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเข๎าด๎วยกัน และ
แนะน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน    

2.4 ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาประชาธิปไตย โดยรวมมีความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานอยูํในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําอยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ รณรงค์ไมํซื้อสิทธิ์ขายเสียงและ
โกงกินชาติ 
 2.5 ด๎านการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของครอบครัวและชุมชน โดยรวมมีความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานอยูํ
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําอยูํในระดับมากทุกข๎อ  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ สํงแบบสอบถาม 
ให๎ผู๎ปกครองรํวมแสดงความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะด๎านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน   
 2.6ด๎านการประเมินผลผู๎เรียน โดยรวมมีความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวําอยูํในระดับมากทุกข๎อ  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ สอนซํอมเสริมเป็นรายบุคคลกรณีที่นักเรียนไมํ
ผํานเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู๎ 
 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู๎สอนที่มีสถานภาพและขนาดแตกตํางกันตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา   สรุป
การทดลองสมมติฐานการวิจัยได๎ดังนี้ 
 3.1ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน ที่มีสถานภาพแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมแตกตํางกันทุกด๎าน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ได๎แกํ    
ด๎านการเรียนรู๎โดยการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนากระบวนการคิด  การแก๎ปัญหา โดย
เน๎นประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติ  ด๎านการเรียนรู๎โดยผสมผสานความรู๎คุณธรรม  คํานิยม   และคุณลักษณะอัน
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พึงประสงค์  ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาประชาธิปไตย   ด๎านการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของครอบครัวและชุมชน 
และ  ด๎านการประเมินผลผู๎เรียน    
              3.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตํางกัน  มีความคิดเห็นตํอ
การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา ไมํแตกตํางกันทั้งโดยรวมและรายด๎าน 

 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ4 แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก  เขต 2 ทั้ง 6 ด๎าน พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู๎สอนได๎เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษามาก
ที่สุดคือ 1) ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาประชาธิปไตย  2) ด๎านการเรียนรู๎โดยผสมผสานความรู๎ คุณธรรม  คํานิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ด๎านการประเมินผลผู๎เรียน  4) ด๎านการเรียนรู๎โดยการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วย
ตนเอง  5) ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนากระบวนการคิด  การแก๎ปัญหา โดยเน๎นประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติ            
6)ด๎านการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของครอบครัวและชุมชน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
  1. ด๎านการเรียนรู๎โดยการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมี
ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะวํา ควรจัดการเรียนการสอนที่เน๎นให๎นักเรียนปฏิบัติจริง  ควรจัดการเรียนการสอนที่
มุํงเน๎นให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง  และควรจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู๎เดิมกับ
ความรู๎ใหม ํ
  2. ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนากระบวนการคิด  การแก๎ปัญหา โดยเน๎นประสบการณ์ และการฝึก
ปฏิบัติ  พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะวํา  ควรผสมผสานความรู๎ใน
สาขาวิชาตํางๆ เข๎ากับคํานิยมที่ดีงามของสังคม  ควรจัดการเรียนการสอนชํวยให๎นักเรียนเป็นคนดี คนเกํง และมี
ความสุข  และควรจัดการเรียนการสอนที่กระตุ๎นให๎นักเรียนแก๎ปัญหาด๎วยตนเองและรวมกลุํมอภิปรายแนวทาง
แก๎ปัญหา 
  3. ด๎านการเรียนรู๎โดยผสมผสานความรู๎ คุณธรรม  คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พบวํา
ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะวํา ควรยกยํองเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเดํน  ควรสอดแทรกความรู๎จากทุกวิชาเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา เข๎าและน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  และควรแจกเกียรติบัตรหรือมอบรางวัลให๎แกํนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์เชํน  นักเรียน
เก็บกระเป๋าสตางค์ได๎แล๎วน ามาประกาศหาเจ๎าของกระเป๋า 
   4. ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาประชาธิปไตย  พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะวํา ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ควรยอมรับผลการตัดสินที่มาจากเสียงข๎าง
มาก  และควรรณรงค์ไมํซื้อสิทธิ์ขายเสียงและโกงกินชาติ 
  5.  ด๎านการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของครอบครัวและชุมชน พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู๎สอนมีความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะวํา ควรใช๎ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน  ควรให๎โอกาสชุมชนที่
อยูํใกล๎เคียงโรงเรียนมีโอกาสเสนอแนะแสดงความคิดเห็น  และควรให๎ตัวแทนชุมชน, คณะกรรมการที่เป็นตัวแทน
ชุมชนเข๎ารํวมประชุมประจ าเดือน และประชุมวิชาการและรํวมเสนอความเห็น 
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  6. ด๎านการประเมินผลผู๎เรียน พบวําผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะวํา ควรก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน  ควรประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยการ
สอบด๎วยการปฏิบัติจริง และควรประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยการสอบด๎วยข๎อสอบ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎อภิปรายผลตามกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 
  จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก  เขต 2 โดยรวมทั้ง 6 ด๎าน พบวํา ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญทุกด๎านอยูํในระดับมาก ด๎านที่มี
คําเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด๎านการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของครอบครัวและชุมชน พบวํา ความคิดเห็นของผู๎บริหาร
สถานศึกษาและครูผู๎สอนตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตาก  เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา  การปฏิรูปการเรียนรู๎ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดสาระ และแนวทางการจัด
การศึกษาไว๎วํา การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักให๎ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ โดยถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุดและกระบวนการจัดการศึกษาจะต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนา
ความรู๎เต็มศักยภาพ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุทน  รักบางบูรณ์ ได๎วิจัยเรื่อง ความต๎องการนิเทศการศึกษา
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวํา ความต๎องการการ
นิเทศการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ อยูํในระดับมากทั้ง 7 
ด๎าน คือด๎านหลักสูตร ด๎านการเรียนการสอน ด๎านการพัฒนาบุคคล ด๎านสื่อการสอน ด๎านการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการพิเศษตํางๆ ด๎านการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน และด๎านการพัฒนาวิชาชีพแตํละด๎านมีข๎อที่มี
ระดับความต๎องการสูงสุดตามลพดับกลําวคือ การพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น การ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ การท าผลงานวิชาการ การใช๎สื่อการเรียนการสอน การจัดสวัสดิการ
ด๎านเศรษฐกิจ การจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่นรํวมกับชุมชนและเทคนิคและวิธีการพัฒนาตนเอง  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ สํงแบบสอบถามให๎ผู๎ปกครองรํวมแสดงความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะด๎านการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน  
 2. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 แบ่ง
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบวํา  ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 มีความคิดเห็น แตกตํางกันอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายด๎าน โดยผู๎บริหารสถานศึกษาเห็นวํามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญต่ ากวําครูผู๎สอน   
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 2. จากผลการวิจัยพบวํา  ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานศึกษาที่
แตกตํางกัน มีการปฏิบัติไมํแตกตํางกันทั้งโดยรวมและราย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา  สถานศึกษาแตํละแหํงได๎
ด าเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาหลังจากที่ได๎มีการใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาตั้งแตํปี 2542  เป็นต๎นมา  
โดยสถานศึกษาได๎ปรับเปลี่ยนการบริหารในด๎านตําง ๆ ตามแนวทางการปฏิรูป  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการปฏิรูปการ
เรียนการสอนจากรูปแบบเดิมมาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญนักเรียนได๎เรียนรู๎ตาม
ความสนใจและความต๎องการของนักเรียน  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับชีวิตจริงและได๎ลงมีปฏิบัติด๎วยตนเอง   
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เกมคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยใช้กล้องไคเน็กซ ์
The Computer Game Controls by the Kinect Camera 

 
ชญานนท์ ลาวัลยะวัฒน์1 นรินทร์ กวินวัชร2 และ เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์3 

Chayanon Lawanyawa, Narin Kawinwat, and Ekkalak Sumonphan 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ควบคูํกับกล๎องไคเน็กซ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหมํที่

เหมาะส าหรับการจับภาพเคลื่อนไหวบุคคล เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติได๎ใช๎โปรแกรมยูนิตี้ส าหรับพัฒนาระบบตอบโต๎
ที่สมจริง ผู๎เลํนเริ่มต๎นโดยการน าคอมพิวเตอร์มาเชื่อมตํอกับกล๎องไคเน็กซ์และท าการเข๎าเกมที่ท าการพัฒนา ท าให๎
สามารถออกก าลังกายพร๎อมกับการเลํนเกมจากตัวละครในเกมที่จะเคลื่อนไหวตามทําทางของผู๎เลํนในต าแหนํง 
ซ๎าย ขวา สไลด์ และกระโดด เพ่ือหลบสิ่งกีดขวาง ผลคะแนนจะแสดงบนหน๎าจอ จากการทดลองพบวําระยะหําง
ระหวํางผู๎เลํนกับกล๎องขณะเลํนเกมควรอยูํที่ 1.2 เมตร ความแมํนย าเฉลี่ยของการควบคุมทิศทางของตัวละครใน
เกมทั้ง 4 ทิศทางผํานกล๎องไคเน็กซ์อยูํที่ 75% และปริมาณแสงสวํางไมํสํงผลขณะเลํมเกม ท าให๎ผู๎เลํนสนุกสนาน
พร๎อมกับเผาผลาญพลังงานในรํางกาย 
ค าส าคัญ: โปรแกรมยูนิตี้, เกมคอมพิวเตอร์, กล๎องไคเน็กซ์, การออกก าลังกาย 
 
Abstract 

This research was intended to develop a 3D computer game with the kinect camera 
which was new technology for capturing movement of person. The 3D game was developed by 
Unity program for developing realistic countermeasures. The player started with the laptop 
computers that was connected to the kinect camera then access to the computer game. It can 
exercise with playing game. The characters in the game was moved with the motion of the 
player in the left, right, jump and slide to avoid obstacles. Scores were displayed on the screen. 
It was found that the distance between the players with the camera that should be 1.2 meters 
for controlling a character. The four directions were controlled by the Kinect camera that had 
75% of average accuracy and the amount of light is transmitted. Its make people to enjoy and 
well burn them power so good. 
Keywords: Unity Program, Computer Game, Kinect Camera, Exercising 
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บทน า 
ในยุคสมัยสารสนเทศมนุษย์นั้นเอาใจใสํกับการท างานหาเลี้ยงชีพกันอยํางมาก จึงท าให๎ละเลยหรือลืมดูแล

สุขภาพของตนเอง อีกทั้งเยาวชนยังสนใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอยํางมาก โดยไมํสามารถปฏิเสธได๎เลยวํา
เยาวชนในปัจจุบันนั้น มีความชอบในการเลํนเกมคอมพิวเตอร์เป็นอยํางมาก ท าให๎ประชากรในปัจจุบันนั้นละเลย
การออกก าลังกายกัน ซึ่งมีการรณรงค์ให๎ประชาชนออกก าลังกายหลากหลายวิธี เชํน การไปออกก าลังกายที่ศูนย์
ออกก าลังกาย หรือไปที่สวนสาธารณะ แตํการที่จะท าแบบนั้นได๎ ยํอมมีคําใช๎จํายในการเดินทาง และสภาพอากาศ
ก็มีผล  
      งานวิจัยนี้ได๎เล็งเห็นวํา ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎เป็นสํวนส าคัญ
ของการประกอบกิจการรวมถึงการด ารงชีวิต ประชาชนสํวนมากมีการใช๎คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๏ะและพกพา จึง
มีแนวคิดที่จะสร๎างเกมเพ่ือสุขภาพ เพ่ือท าให๎ผู๎ใช๎ได๎ออกก าลังกายและสร๎างความบันเทิงได๎ พร๎อมๆกัน เพ่ือ
แก๎ปัญหาเด็กติดเกมจนละเลยสุขภาพ หรือ ปัญหาในการดูแลสุขภาพของผู๎ที่ท างานเลี้ยงชีพตนเอง โดยน ากล๎องไค
เน็กซ์ (Kinect Camera) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหมํ มาประยุกต์ใช๎ควบคูํเพ่ือความทันสมัย นําใช๎ และมีลูกเลํนมาก
ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการเชื่อมตํอ รับ/สํง ข๎อมูล ระหวํางกล๎องไคเน็กซ์กับการเคลื่อนไหวของบุคคล  
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถของระบบเกมคอมพิวเตอร์ให๎ก๎าวหน๎าขึ้น 
3. เพ่ือให๎ได๎เครื่องมือสํงเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู๎ใช๎ให๎สนุกสนานควบคูํกับสุขภาพที่ดีข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เกมคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยกล๎อง Kinect พัฒนาขึ้นเพื่อท าให๎การเลํนเกมของผู๎เลํนนั้น มีสํวนชํวยท าให๎ผู๎

เลํนได๎ออกก าลังกายไปด๎วย ท าให๎การออกก าลังกายนั้นมีความสนุกสนาน ไมํนําเบื่อ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ
ออกก าลังกาย ซึ่งจะพัฒนาผํานโปรแกรม Unity3D ซึ่งจะกลําวถึงสํวนตํางๆ ได๎แกํ การออกแบบอุปกรณ์ การ
ออกแบบตัวเกม ออกแบบการเคลื่อนที่ของตัวละคร ออกแบบฉากตํางๆ การออกแบบวัตถุและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือ
น าไปใช๎ในการทดลองจริง 
 

ออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์กล้องไคเน็กซ์  
กล๎องไคเน็กซ์ที่ใช๎ คือกล๎องไคเน็กซ์จับความลึกของภาพเพ่ือตรวจจับติดตามทําทาง ต าแหนํงของการตั้ง

กล๎องนั้นจะต๎องเห็นผู๎เลํนทั้งตัวตั้งแตํศีรษะจนถึงข๎อเท๎า และผู๎เลํนจะต๎องหันหน๎าเข๎าหากล๎องและยืนอยูํหํางจาก
กล๎องประมาณ 1 – 2 เมตร ดังภาพที่ 1 การเคลื่อนไหวทําทางเพ่ือควบคุมตัวละครในเกมมี 4 ทําทางประกอบด๎วย 
ซ๎าย ขวา สไลด์และกระโดด ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 ต าแหนํงของกล๎องกับจอและระยะหํางของผู๎เลํน 

         
(ก) ควบคุมต าแหนํงซ๎ายขวา        (ข) ควบคุมต าแหนํงสไลด์          (ค) ควบคุมต าแหนํงกระโดด 

 
ภาพที่ 2 ทําทางส าหรับควบคมุตวัละครในเกม 

คุณสมบัติของสิ่งตํางๆภายในเกมวัตถุตํางๆภายในเกมจะคุณสมบัติตํางกันไปเพ่ือนท าให๎เกมมีแรงจูงใจให๎
ผู๎เลํนและเป็นภารกิจให๎ผู๎เลํนได๎ความสนุกสนาน ดังตารางที่ 1 ส าหรับพ้ืนที่ตัวละครใช๎เป็นทางวิ่งนั้น จะมีทั้งหมด 
12 ฉาก โดยที่พ้ืนฉากแตํละฉากจะตกแตํงตํางกัน และจะมีขนาดเทํากับ 40x5x40 หนํวย น ามาเรียงตํอกัน เมื่อตัว
ละครวิ่งออกจากพ้ืนอันแรกแล๎วจะท าการลบพื้นนั้นทิ้งแล๎วสร๎างพ้ืนใหมํตํอไปข๎างหน๎าดังภาพที่ 3 

กลํองสมบัติกลํองสมบัติเป็นวัตถุที่มีคุณสมบัติคือ เมื่อตัวละครวิ่งมาชนจะท าให๎คะแนนเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน
ตํอ 1 กลํอง 
      สิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางเมื่อชนจะท าให๎ตัวละครตาย เกมจะจบลง สิ่งกีดขวางจะมีลักษณะคล๎ายที่กั้นถนน 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของสิ่งตํางๆภายในเกม 
ชนิดของวัตถุ คุณสมบัติ 

ตัวละคร การเคลื่อนที่ ซ๎าย ขวา กระโดด สไลด์ 
กลํองสมบัติ เมื่อชนแล๎วจะได๎คะแนน 
สิ่งกีดขวาง เมื่อชนแล๎วตัวละครจะตาย เกมจะจบลง 

          
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การสร๎างและท าลายพื้นของเกม 

หน๎าเริ่มเกมจะมีปุุม 2 ปุุมคือปุุมเริ่มเกม และปุุมค าแนะน า โดยจะมีฉากหลังเป็นพ้ืนขนาด 40x5x40 
หนํวย มีตัวละครยืนอยูํบนพ้ืนนั้นดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 หน๎าตํางเริม่ต๎นเกม 

จากภาพที่ 4 เมื่อกดปุุม Instruction จะท าการเข๎าสูํหน๎าค าแนะน าเพ่ืออํานภารกิจ และมีปุุม Play 
Game ให๎เข๎าเลํนไดท๎ันที ดังภาพที่ 5 เมื่อกดปุุมเริ่มเกมจะท าการเข๎าสูํเกมและสามารถเลํนได๎ทันที โดยจะยังคงมี
จอทดสอบการใช๎งานกล๎องอยูํเพื่อแจ๎งให๎ทราบ หากมีการผิดพลาดของต าแหนํงผู๎เลํน ดังภาพที่ 5 เมื่อตัวละครตาย 
เกมจะจบลงและมีหน๎าตํางปรากฏขึ้นมาให๎ใสํชื่อ เมื่อกดปุุมยืนยัน จะแสดง หน๎า Score ซึ่งจะแสดงเฉพาะคะแนน
สูงสุดเทํานั้น ดังภาพที่ 5 
 

สร๎างใหม ํ

ลบทิ้งเมือ่ออกจากพืน้เดมิ 

กลํองสมบัต ิ

วัตถุฉากกัน้ 
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ภาพที่ 5 การสิ้นสุดเกมพร๎อมหนา๎ตํางแสดงคะแนน 
 

ผลการวิจัย 
การทดลองการท างานของเกมท าได๎คือ การทดลองเลํนเกมโดยเชื่อมตํอกับกล๎อง เนื่องจากตัวเกมไมํมีการ

รับคําจากคีย์บอร์ดในการควบคุมจึงจ าเป็นต๎องรับคําจากผู๎เลํนเพ่ือควบคุมตัวละครในเกม หากไมํสามารถบังคับตัว
ละครได๎ ก็ไมํสามารถท างานเลํนเกมนี้ได๎ ซึ่งการทดลองนั้น ได๎ท าการทดลองหลายกรณี ดังนี้ การจัดวางอุปกรณ์ที่
เหมาะสม จากนั้นทดลองเลํนเกม จากนั้นหาผลทดสอบการควบคุมเทียบกับสํวนสูงในระยะทางตํางๆ ทดลองความ
แมํนย าการเคลื่อนที่ ท าการทดลองโดยทดลองในสภาวะตํางๆที่มีความสวํางแตกตํางกัน เพ่ือหาความคลาดเคลื่อน
ของการจับภาพของกล๎อง 

ทดสอบระยะทางที่เหมาะสม 
      การทดสอบประสิทธิภาพ ท าโดยการน าผู๎เลํนที่มีความสูงตํางกัน 4 ชํวงมาเลํนเกม โดยให๎ผู๎เลํนท าการ
ควบคุมตัวละครแบบสุํมลักษณะ 4 ทําทางคือ ซ๎าย ขวา กระโดด และสไลด์ เคลื่อนไหวทั้งหมด 5 ครั้ง แล๎วบันทึก
ผลเป็นจ านวนครั้งที่ควบคุมตัวละครส าเร็จ ผลลัพธ์ที่ได๎สามารถแสดงผลการทดลองเป็นกราฟได๎ดังภาพที่ 6 

หน๎าจอแสดงการควบคุมต าแหนํง 
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ภาพที่ 6 การควบคุมตัวละครจากสํวนสูงของผู๎เลํนท่ีสัมพันธ์กับระยะหํางของกล๎อง 

จากผลการทดลองตามกราฟในภาพที่ 6 จะเห็นวําระยะหํางของกล๎องจะเพ่ิมขึ้นเมื่อสํวนสูงของผู๎เลํน
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากกล๎องต๎องจับภาพของผู๎เลํนได๎ทั้งตัวจึงจะสามารถควบคุมได๎ดี  ซึ่งจากกราฟที่ได๎จะเห็ นวําใน
ระยะหําง 1 เมตร ถึง 1.3 เมตร เป็นระยะที่มีการควบคุมได๎ดีที่สุด เมื่อยืนในต าแหนํงที่ไกลกวํานั้น การควบคุมเกม
จะเกิดความคลาดเคลื่อนได๎มากเนื่องจากกล๎องจะเห็นวําตัวบุคคลออกจากแกนกลางที่เป็นพ้ืนตัวเกมที่ท าการ
ออกแบบ 

การทดสอบประสิทธิภาพ 
การทดสอบประสิทธิภาพท าโดยการท าผู๎เลํนในชํวงความสูง 160 – 170 ซม. มายืนเลํนเกมในระยะทางที่ 

1.2 เมตร ซึ่งพบวําเป็นระยะทางที่ควบคุมตัวละครได๎ดีที่สุด จากกราฟผลการทดลองตามภาพที่ 6 แล๎วทดสอบ
บังคับตัวละครในทําทางตํางๆ ทําละ 10 ครั้ง ผลที่ได๎แสดงดังตารางที่ 2 

จากข๎อมูลในตารางที่ 2 พบวํา การเคลื่อนท่ีซ๎ายขวา มีความแมํนย าสูง ในขณะที่การเคลื่อนที่แบบกระโดด
และสไลด์มีความคลาดเคลื่อนมาก เนื่องจากการเคลื่อนที่ซ๎ายขวา ไมํจ าเป็นต๎องวัดระยะทาง สามารถควบคุมตัว
ละครได๎ทันทีที่กล๎องจับภาพทําทางผู๎เลํนได๎ ในขณะที่การเคลื่อนที่แบบกระโดดและสไลด์ต๎องจับระยะทางเพ่ือให๎
กล๎องรับรู๎วําเราอยูํต าแหนํงใดแล๎วเอาไปเปรียบเทียบกับพ้ืน 

ทดลองในสภาวะแสงท่ีแตกต่างกัน 
ทดลองโดยทดลองในสภาวะตํางๆที่มีความสวํางแตกตํางกัน เพ่ือหาความคลาดเคลื่อนของการจับภาพ

ของกล๎อง โดยบันทึกผลเป็นจ านวนครั้งที่ควบคุมส าเร็จ จากทั้งหมด 10 ครั้ง ในสภาวะแสงน๎อยและปกติ                 
ดังตารางที่ 3 

 

 

0
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1           1.1          1.2           1.3         1.4            1.5          1.6           1.7      

สํวนสูง(ซม.) 

ระยะหํางของกล๎อง 
       (เมตร) 

จ านวนครั้งท่ีสามารถควบคุมได๎ 
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ตารางท่ี 2 ทดลองความแมํนย าการเคลื่อนที่ 

ครั้งที ่
ความแม่นย า 

ซ้าย ขวา กระโดด สไลด์ 
1     
2   X  
3    X 
4   X X 
5   X X 
6     
7     
8 X  X X 
9     
10   X  
รวม 9 10 5 6 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการทดลองในสภาวะแสงน๎อยและปกติ  

ครั้ง 
ซ้าย ขวา กระโดด สไลด์ 

แสงน้อย ปกต ิ แสงน้อย ปกต ิ แสงน้อย ปกต ิ แสงน้อย ปกต ิ
1         
2     X    
3       X  
4  X   X    
5      X   
6         
7         
8 X    X X   
9         
10         
รวม 9 9 10 10 7 8 9 10 

หมายเหตุ ท าเครื่องหมาย √ แสดงวําเคลื่อนที่ได๎ถูกต๎อง 
                  ท าเครื่องหมาย X แสดงวําเคลื่อนที่ได๎ไมํถูกต๎อง 

 จากผลการทดลองจะเห็นวําตารางที่ 3 ได๎ผลลัพธ์ออกมาใกล๎เคียงกัน แม๎จะมีสภาวะที่แสงตํางกัน 
เนื่องจากกล๎องไคเน็กซ์ใช๎หลักการยิงรังสีอินฟาเรดไปยังตัวผู๎เลํนเพ่ือวัดความลึกจึงท าให๎ปริมาณแสงไมํมีผลตํอการ
ควบคุมเกมมากนัก 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

งานวิจัยนี้ได๎จัดท าเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกม 3 มิติ ที่มีการเคลื่อนที่ 4 รูปแบบ โดยเชื่อมตํอกับกล๎อง
ไคเน็กซ์เพ่ือควบคุมเกม จากผลการทดสอบการท างานของเกม ท าให๎ได๎ผลการทดลองวําเกมสามารถท างานได๎จริง
และชํวยในการออกก าลังกายได๎ในระดับหนึ่ง โดยสามารถสรุปผลความเหมาะสมได๎วํา ความสูง  150 -160 
เซนติเมตร เหมาะที่จะเลํนในระยะทางหํางจากกล๎องประมาณ 1.2 เมตร ความแมํนย าในการเคลื่อนที่ของเกมนั้น 
การเคลื่อนที่ซ๎ายขวา มีความแมํนย าสูง ถึง 95% แตํการเคลื่อนที่การกระโดดและสไลด์ยังคงมีความผิดพลาดอยูํ 
โดยมีความแมํนย าประมาณ 55% โดยเกมมีความแมํนย าในการควบคุมเฉลี่ยประมาณ 75% สภาพแสงสวํางขณะ
เลํนไมํมีผลตํอการควบคุมตัวละครขณะที่เลํนมากนัก 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

การควบคุมตัวละครสามารถท าได๎ดีขึ้น หากท าการปรับขนาดพ้ืนและทดลองควบคูํ ยิ่งทดลองบํอยครั้ง  
จะท าให๎ความแมํนย ามากขึ้นด๎วย 

การจัดวางอุปกรณ์ สํงผลตํอการควบคุม ดังนั้นจึงควรจัดวางอุปกรณ์ให๎สะดวกตํอการใช๎  
การจัดวางอุปกรณ์ หากจัดวางในที่โลํงจะให๎คุณภาพในการจับภาพได๎ดีที่สุด 
สามารถใช๎ฟังก์ชันควบคุมโดยใช๎มือได๎ในการควบคุมระบบได๎ 
สามารถใช๎ค าสั่งเสียงตํอกล๎องไคเน็กซ์ได๎ เนื่องจากมีไมโครโฟนอยูํที่กล๎อง เพ่ือรับค าสั่งไปเสียงไป

ประมวลผล 
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การตรวจจับต าแหน่งอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพ่ือใช้ติดตามเด็กเล็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
Smartphone Device Position Detection for Tracking Children on 

the Android Operating System 
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Pattarapong Payabtong, Aritouch Graimat, Suriyun Junpong  and Ekkalak Sumonphan 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยการตรวจจับต าแหนํงอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพ่ือใช๎ติดตามเด็กเล็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือน าต าแหนํงพิกัดละติจูด ลองติจูดจากโมดูลจีพีเอสและเอจีพีเอส ไปใช๎ในการ
ค๎นหาต าแหนํง และระยะหํางพร๎อมแสดงเส๎นน าทางผํานแผนที่กูเกิล โดยมีเครื่องแมํขํายที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลท าให๎
แอพพลิเคชันสามารถใช๎ติดตามได๎มากกวํา 1 เครื่อง จากขั้นตอนการทดสอบแอพพลิเคชันที่ท าการพัฒนา             
ได๎ออกแบบการทดลองรับคําสัญญาณ  จีพีเอสภายในตัวอาคาร และสถานที่โลํงแจ๎ง เปรียบเทียบในระยะใกล๎และ
ไกล จากผลการทดลองพบวํา คําความคลาดเคลื่อนของการระบุพิกัดในสถานที่โลํงแจ๎ง ในระยะทางไกล 10 – 30 
กิโลเมตร นั้นให๎คําผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีคําความคลาดเคลื่อนผิดพลาดอยูํที่ 0.0114 % นอกจากนี้ระบบยัง
สามารถน าทาง ในรูปแบบระยะทางท่ีสัมพันธ์กับแผนที่กูเกิลที่แสดงบนสมาร์ทโฟน 
ค าส าคัญ: ติดตามเด็กเล็ก, น าทาง, แอนดรอยด์ 
 

Abstract 
This research of smartphone device position detection for tracking children on the 

android operating system was to develop for getting the latitude and longitude location data 
that will be used for indicating location in Google Map and also specifying distance from user to 
children then the distance along the line was shown navigation through Google Maps. The 
servers used in data storage for the application can be used to monitor more than one 
computer. The experiment was designed to get the GPS signal inside and outside building area 
that compared near and far from the experiment. The result was founded that location 
indicating error for outdoor within a distance of up to 10 - 30 kilometers for the best result. 
Mean absolute percentage errors were about 0.0114%. The navigation system can also show 
the distance in relation to Google Maps that displayed on the smart phone.  
Keywords: Tracking Children, Navigator, Android 
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เนื่องจากในปัจจุบันอัตราการสูญหายของเด็กเล็ก ยานพาหนะ บุคคลในครอบครัว คนรู๎จัก และโทรศัพท์
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ไมํวําจะมาจาก การลักพาตัว การลํอลวงทางเพศ การลํอลวงเพ่ือน าไปใช๎แรงงาน การ
สมัครใจ ถูกลํอลวงทางโทรศัพท์หรือถูกลักขโมย เป็นต๎น ในกรณีนี้จะไมํสามารถรู๎ได๎วําสิ่งเหลํานั้นอยูํที่ใด และจะ
หาพบได๎อยํางไร งานวิจัยนี้จึงได๎จัดท าการตรวจจับต าแหนํงอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพ่ือใช๎ติดตามเด็กเล็กบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ งานวิจัยนี้ ได๎มีแนวคิดในการตรวจจับต าแหนํงอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพ่ือใช๎ติดตามเด็ก
เล็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือให๎ผู๎ใช๎แอพพลิเคชัน สามารถรู๎ได๎วําเด็กเล็กที่ค๎นหาและติดตามอยูํที่
ต าแหนํงใด พิกัดละติจูด ลองจิจูด ที่เทําไหรํ เพ่ืองํายตํอการค๎นหาติดตาม เพ่ือปูองกันการสูญหายของบุคคล และ
ทรัพย์สิน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให๎สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันการตรวจจับต าแหนํงเด็กเล็กด๎วยจีพีเอส และเอจีพีเอสผําน
ระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ 

เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช๎ในการค๎นหา ติดตาม และบอกต าแหนํงเด็กเล็กผํานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได๎ 
จากคําพิกัดต าแหนํงของพิกัดลองติจูด และละจิจูด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาการตรวจจับต าแหนํงเด็กเล็กด๎วยจีพีเอสผํานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได๎
พัฒนาออกเป็น2สํวนคือ 

สํวนของแอพพลิเคชัน ท าหน๎าที่สํงข๎อมูลต าแหนํงละติจูดและลองจิจูดมาเก็บไว๎ที่ฐานข๎อมูลและดึงข๎อมูล
กลับไปแสดงในแอพพลิเคชัน 
 สํวนของฐานข๎อมูล ท าหน๎าที่คอยเก็บข๎อมูลต าแหนํงที่สํงมาจากแอพพลิเคชัน และสํงต าแหนํงกลับไป
ยังแอพพลิเคชัน 

ตัวอยํางหลักการท างานของแอปพลิเคชันการตรวจจับต าแหนํงอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพ่ือใช๎ติดตามเด็กเล็ก
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 หลักการท างานของแอพพลิเคชัน 
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จากภาพที่ 1 หลักการท างานของแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับติดตามและค๎นหา
โทรศัพท์ผํานระบบจีพีเอส ในตัวของโทรศัพท์ต๎องเปิดระบบจีพีเอส และเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3G โดยขั้นตอน
แรกของการใช๎งานคือการสมัครสมาชิกเพ่ือรับสิทธิ์ในการเข๎าใช๎งานแอพพลิเคชัน โดยที่สมัครได๎จากทางเว็บไซต์
หรือสมัครจากหน๎าหลักของตัวแอพพลิเคชัน จากนั้นให๎ท าการสร๎างรหัสของโทรศัพท์ เพ่ือใช๎ในการก าหนดรหัส
ของโทรศัพท์ เพื่อใช๎เป็นตัวก าหนดในการติดตามและค๎นหา เมื่อได๎ท าการก าหนดรหัสแล๎วให๎น ารหัสที่ได๎มาปูอนลง
ไปในตัวแอพพลิเคชันเพื่อก าหนดวําโทรศัพท์เครื่องนี้ใช๎รหัสนี้ เมื่อแอพพลิเคชันท าการบันทึกรหัสแล๎ว ระบบจะท า
การอํานต าแหนํงพิกัดลองจิจูด และละติจูดจากโมดูลจีพีเอส แล๎วสํงต าแหนํงและพิกัดที่อํานได๎ไปยังเครื่องแมํขําย
โดยผํานระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อเครื่องแมํขํายเก็บข๎อมูลต าแหนํงและพิกัดไว๎แล๎ว ในตัวของแอพพลิเคชัน สามารถ
เรียกดูข๎อมูลของต าแหนํงและพิกัดได๎ผํานเว็บไซต์ได๎ โดยอ๎างอิงข๎อมูลต าแหนํงและพิกัดของโทรศัพท์ผํานทางรหัส
ที่ก าหนดในโทรศัพท์ที่จะดูข๎อมูล 

 
หลักการแสดงต าแหน่งละติจูดและลองจิจูด 

สํ วนของแอพพลิ เคชั นจะหาคํ าต าแหนํ งละติ จู ดและลองจิ จู ด  ของ โทรศัพท์ โ ดย ใช๎ ค าสั่ ง
LocationManager= (LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE) เป็นค าสั่งใน
การเรียกใช๎คลาส และใช๎ค าสั่ง2ค าสั่งในการเรียกคําละติจูด และลองจิจูดให๎แสดงคําได๎แกํ 

double lat = location.getLatitude(); ใช๎ในการเรียกต าแหนํงละติจูดออกมาแสดง 
double lng = location.getLongitude(); ใช๎ในการเรียกต าแหนํงลองจิจูดมาแสดง 
เมื่อแสดงคําละติจูดและลองจิจูดได๎แล๎ว จะสร๎างไฟล์พีเอชพี (PHP) ในการสํงคําต าแหนํงที่ได๎ไปเก็บไว๎ยัง

ฐานข๎อมูล เมื่อได๎ต าแหนํงมาเก็บไว๎ที่ฐานข๎อมูลแล๎ว ก็จะสร๎างไฟล์พีเอชพีเพ่ือใช๎ในการแสดงต าแหนํงในแผนที่ กู
เกิลจากต าแหนํงละติจูด ลองจิจูดที่ได๎บันทึกลงในฐานข๎อมูล 
หลักการแสดงเส้นทางน าทาง 

การลากเส๎นน าทางสามารถท าได๎โดยการวาดเส๎นโพลี่ไลน์ (Polyline) เป็นการวาดเส๎นลงบนแผนที่กูเกิล
โดยมีค าสั่งตัวอยํางดังนี ้

GoogleMapmMap = ((SupportMap)getSupportFragmentManager().findFragment 
ById(R.id.map)).getMap(); 

PolylineOptions rectLine = new PolylineOptions().add(new LatLng(35.1637, 
136.90435))mMap.addPolyline(rectLine); 

เมื่อเขียนค าสั่งดังตัวอยํางแล๎วจะเป็นการวาดเส๎นโพลี่ไลน์ลงบนแผนที่กูเกิลโดยการจะท าให๎เส๎นโค๎งตาม
ถนน จะมีการเข๎ารหัสข๎อมูลจึงต๎องมีการแปลงรหัสข๎อมูลให๎เป็นพิกัดกํอนจะเอาไปใช๎งาน โดยใสํข๎อมูลเป็นแบบ
สตริง (String) ลงไปในฟังก์ชั่นจะได๎ข๎อมูลเป็นอาร์เรย์หรือก็คือต าแหนํง ละติจูดและลองจิจูดแบบอาร์เรย์ดังค าสั่ง
ตัวอยํางตํอไปนี ้

private ArrayList<LatLng> decodePoly(String encoded) { 
ArrayList<LatLng> poly = new ArrayList<LatLng>(); 
int index = 0, len = encoded.length(); 
int lat = 35.1638, lng = 136.90445; 
} 
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เมื่อพิมพ์ค าสั่งดังตัวอยํางจะได๎เส๎นการน าทางแสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 การวาดเส๎นโพลี่ไลน์น าทางบนแผนที่กูเกิล 

 
ผลการวิจัย 
การท างานขอแอพพลิเคชันจะแบํงออกเป็น 2 สํวนคือ การค๎นหาเพ่ือระบุต าแหนํง และการหาระยะหําง

ระหวํางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้ง 2 เครื่องเพ่ือใช๎ในการติดตามและค๎นหาต าแหนํง ในการทดลองได๎มีการค านวณหา
คําเปอร์เซ็นต์ความถูกต๎องในการทดลองโดยได๎ใช๎สมการเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean 
Absolute Percentage Error ; MAPE) หาได๎ดังสมการ (1) 

 1 0 0
t t

t

A F
M A P E

n A

 
  

 

 (1) 

โดยที่ 
t

A  คือ คําจริงที่ได๎จากการทดลอง 
   

t
F  คือ  คําประมาณท่ีได๎จากการทดลอง 

   n   คือ  จ านวนครั้งในการทดลอง 

ส าหรับสมการที่ใช๎ในการหาคําเฉลี่ยการทดลองรวมทั้งหมด สามารถหาได๎ดังสมการ (2) 

   

  

S u m o f E xp e r im en t
A ve ra g e

N u m b e r o f E xp e r im en t
  (2) 
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อุปกรณ์ที่ใช๎ในการทดสอบแอพพลิเคชันได๎ใช๎โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยี่ห๎อเลโนโว 
(Lenovo) รุํน เอ369ไอ (a369i) จ านวน 2 เครื่องซึ่งมีข๎อมูลตัวเครื่องที่ส าคัญดังภาพที่ 3 ซึ่งรองรับเครือขําย 3G 
และระบบ GPS น าทางในตัว พร๎อมฟังก์ชัน A-GPS 

    
                 (ก) ยี่ห๎อเลโนโว (Lenovo) รุํน เอ369ไอ             (ข) เริ่มต๎นแอพพลิเคชันที่พัฒนา 

ภาพที่ 3 อุปกรณส์มาร์ทโฟนและแอพพลิเคชันท่ีท าการทดลอง 
 

ในการเรียกดูเครื่องสมาร์ทโฟนเครื่องลูกระบบได๎เก็บข๎อมูลไว๎ที่เครื่องแมํขําย ท าให๎สามารถแสดงผล
เครื่องลูกได๎หลายเครื่องดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 การเรยีกดูต าแหนํงเครื่องลูกมากกวํา 1 เครื่องตามข๎อมลูบนเครื่องแมํขําย 
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ความแม่นย าในการระบุระยะห่างจากพิกัดระยะห่างท่ีก าหนด  
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการหาระยะหํางระหวํางโทรศัพท์ในระยะที่ก าหนดตามตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 การก าหนดชํวงระยะเพ่ือทดสอบความแมํนย าในการระบุพิกัด 
ชื่อระยะ ช่วงระยะ สถานที ่
ระยะใกล๎ 10 – 50 เมตร โลํงแจ๎ง/ภายในตัวอาคาร 
ระยะกลาง 100 – 500 เมตร โลํงแจ๎ง/ภายในตัวอาคาร 
ระยะไกล 10 – 30 กิโลเมตร โลํงแจ๎ง 

ท าการทดสอบทั้งในที่โลํงแจ๎งและภายในตัวอาคาร โดยทดสอบอยํางละ 5 ครั้ง ในการทดลองตัวอยํางการ
ทดสอบโทรศัพท์เครื่องที่ 1 จะอยูํในระยะเริ่มต๎นตลอดการทดสอบ โทรศัพท์เครื่องที่ 2 จะถูกเริ่มต๎นที่ระยะ 10 
เมตร และปรับระยะหํางจนถึง 30 กิโลเมตร ได๎ท าการทดสอบดังภาพที่ 5 

ผลการทดสอบความแม่นย าในการระบุระยะห่างจากพิกัดระยะห่างท่ีก าหนด 
ผลการทดสอบภายในอาคารจะมีความคลาดเคลื่อนที่มากกวําผลการทดสอบในที่โลํงแจ๎ง สาเหตุมาจาก

ภายในอาคารมีการเชื่อมตํอสัญญาณจีพีเอสได๎ไมํเทํากับท่ีโลํงแจ๎งท าให๎การเชื่อมตํอกับโมดูลจีพีเอสกับดาวเทียมจีพี
เอสเชื่อมตํอได๎ไมํเต็มประสิทธิภาพท าให๎การดึงข๎อมูลต าแหนํงมาแสดงผล                           

    
ภาพที่ 5 การทดสอบระยะหํางพิกัดจีพีเอสตามระยะหาํงที่ก าหนดไว๎ 
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การระบุพิกัดระยะใกล๎ 10 – 50 เมตร 

 
การระบุพิกัดระยะกลาง 100 – 500 เมตร 

ภาพที่ 6 ความคลาดเคลื่อนในการระบุพิกัดต าแหนํง 
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การระบุพิกัดระยะไกล 10 – 30 กิโลเมตร 

ภาพที่ 6 ความคลาดเคลื่อนในการระบุพิกัดต าแหนํง (ตํอ) 

มีความคลาดเคลื่อนมากกวําในที่โลํงแจ๎ง เมื่อระยะหํางเพ่ิมขึ้นเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจะลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบหาระยะหํางระยะใกล๎จะเห็นวํา ในระยะหํางที่เพ่ิมมากขึ้น ความคลาดเคลื่อนในการ
หาระยะหํางจะลดน๎อยลง เนื่องจากข๎อมูลต าแหนํงในระยะหํางที่เพ่ิมมากขึ้นมีความหํางกับจุดเริ่มต๎นที่ชัดเจน ท า
ให๎การหาระยะหํางมีความคลาดเคลื่อนน๎อยลง ในสํวนของการทดสอบการหาระยะหํางระหวํางโทรศั พท์ในแบบ
ระยะใกล๎ในที่โลํงแจ๎งมีเปอร์เซ็นต์คําความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยอยูํที่ 6.04% ภายในอาคารมีเปอร์เซ็นต์คํา
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยอยูํที่ 17.27% การหาระยะหํางระหวํางโทรศัพท์ในแบบระยะกลางในที่โลํงแจ๎งมี
เปอร์เซ็นต์คําความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยอยูํท่ี 1.07% ภายในอาคารมีเปอร์เซ็นต์คําความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ยอยูํที่ 1.86% การหาระยะหํางระหวํางโทรศัพท์ในแบบระยะไกลมีเปอร์เซ็นต์คําความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ยอยูํที่ 0.0114% จากผลการทดลองพบวํา คําความคลาดเคลื่อนของการระบุพิกัดภายในระยะทางไกล 10  – 
30 กิโลเมตร ให๎คําผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีคําความคลาดเคลื่อนผิดพลาดอยูํที่ 0.0114% 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

แอพพลิเคชันสามารถระบุต าแหนํงที่อยูํของอุปกรณ์ได๎จริง ดูต าแหนํงที่อยูํของโทรศัพท์ได๎มากกวํา 1 
เครื่อง ท างานอัตโนมัติหลังจากตั้งคําครั้งแรก เมื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตถูกเชื่อมตํอจะท างานอัตโนมัติ สามารถ
บอกต าแหนํงที่อยูํผํานแผนที่กูเกิลโดยมีเปอร์เซ็นต์คําความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยอยูํที่ 20% ท าให๎ทราบถึง
ประสิทธิภาพในการแสดงต าแหนํงของแอพพลิเคชันวํามีความคลาดเคลื่อนอยูํในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นเพราะ
ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต สถานที่ที่ใช๎ทดสอบอยูํภายในอาคารและอยูํในที่โลํงแจ๎งในสํวนของการหา
ระยะหํางระหวํางโทรศัพท์ทั้งแบบระยะใกล๎ และแบบระยะไกล ผลการทดสอบภายในอาคารจะมีความคลาด
เคลื่อนที่มากกวําผลการทดสอบในที่โลํงแจ๎ง สาเหตุมาจากภายในอาคารจะมีการเชื่อมตํอสัญญาณจีพีเอสได๎ไมํดี
เทํากับที่โลํงแจ๎ง ท าให๎การเชื่อมตํอกับโมดูลจีพีเอสกับดาวเทียมจีพีเอสเชื่อมตํอได๎ไมํเต็มประสิทธิภาพ ท าให๎การดึง
ข๎อมูลต าแหนํงมาแสดงผลมีความคลาดเคลื่อนมากกวําในที่โลํงแจ๎ง แตํในระยะหํางที่เพ่ิมขึ้นเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนจะมีคําลดลง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
ศึกษาในเรื่องของเซอร์วิสที่ท าให๎แอพพลิเคชันสามารถท างานได๎แบบเวลาจริง และควรเชื่อมตํอ

อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เมื่ออยูํในสถานที่โลํงแจ๎งจะสามารถดูต าแหนํงได๎มีประสิทธิภาพ ควรให๎เด็กพกโทรศัพท์ติด
ตัวตลอดเวลา เพิ่มขีดจ ากัดของระบบให๎ไมํมีข๎อจ ากัดในการหาระยะหําง หากพบต าแหนํงโทรศัพท์แตํไมํพบตัวเด็ก 
ควรตามหาในระยะ 100 เมตรหํางจากโทรศัพท์ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีราชมงคลล๎านนา ตาก จ าแนกตามประเภทของบุคลากร และรายได๎ ประชากรที่

ใช๎ในการศึกษา คือ เจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานและเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกลุํมตัวอยําง 105 
คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย              
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคําความแปรปรวนทางเดียว โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการศึกษาพบวํา ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน โดยภาพรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบวํา ด๎านสวัสดิการ ด๎าน
ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในการท างาน ด๎านภาวะอิสระจากงาน และด๎านความภาคภูมิใจในองค์กร มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่แตกตํางกัน เมื่อจ าแนกตามรายได๎ พบวํา ด๎านผลตอบแทน  ด๎านสวัสดิการ ด๎านความภาคภูมิใจ
ในองค์กร มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกตํางกัน 
ค าส าคัญ :   คุณภาพชีวิตการท างาน  เจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 

Abstract 
  The purposes of this research were to study level of work life quality and compare 
Quality of  Work Life Level of support personnel in Rajamangala University of Technology Lanna 
Tak by personnel type and revenue. The 105 samples were used the questionnaires to collect 
data from personnel in Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The statistics for 
analyzed data were including percentage, average, standard deviation and One Way ANOVA with 
statistically significance level of 0.05. 
 The studies of quality of work Life of support personnel in Rajamangala University of 
Technology Lanna Tak. Which quality of life, overall found that in moderate level except pride 
in the organization, develop the potential in high level. For the result of comparison of Quality 
of Work Life Level of support personnel by personnel type found that quality of  work life level 
, welfare , progress and stability of work , total life space and pride in the organization with the 
                                                             
1 เจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงานบรหิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก E-mail:ram379379@hotmail.com โทร.092-5943014 
2 เจ๎าหน๎าทีป่ฏิบัติงานบรหิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก E-mail.: eve_gameza@hotmail.com โทร. 087-2103751 
3 อาจารย์ประจ าสาขาภาควิชาการบัญช ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก E-mail.:yopharat imphitak โทร.0800863600 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 

156 

 

quality of work life different. For comparison of quality of work Life Level of support personnel 
by revenue found that quality of work life level, compensation, welfare, pride in the 
organization with the quality of work life different. 
Keywords: Quality of work life, supporting personnel, Rajamangala University of Technology Lanna Tak. 
 
บทน า    
 ในปัจจุบันการบริหารองค์กรให๎บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นจะต๎องมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กรอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สุชัย แก๎วพิกุล, 2552 : 1 อ๎างอิงใน วราภรณ์ สกุลรัมย์
, 2552 :1)  เพ่ือให๎องค์กรสามารถบรรลุเปูาหมายสูงสุด และการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตในการท างานเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให๎กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนควรได๎รับความส าคัญ เพราะพนักงานเหลํานี้มีความส าคัญตํอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล๎านนา ตาก การจัดสรรสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีจะสํงผลให๎พนักงานมีขวัญก าลังใจในการท างาน
และมีความกระตือรือร๎นในการท างาน ไมํวําจะเป็นสวัสดิการในรูปของตัวเงิน และไมํใชํตัวเงิน รวมถึงสวัสดิการ
การจูงใจตํางๆล๎วนส าคัญท้ังสิ้น มหาวิทยาลัยควรเห็นความส าคัญและควรมีการส ารวจความต๎องการของพนักงาน 
สวัสดิการจึงเป็นสิ่งที่มีคุณคําและชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนอยํางแท๎จริง เพ่ือ
น าไปสูํแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานขณะปฏิบัติงาน และสํงผลให๎การบริหารจัดการงานที่ดีและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในทุกๆด๎าน (วราภรณ์ สกุลรัมย์ : 2555) 
จากความส าคัญและปัญหาที่กลําวมาผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดี และน าไปสูํเปูาหมายขององค์กรตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎านนา ตาก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนา ตาก จ าแนกตามประเภทของบุคลากร และรายได๎ 

 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  จุฑาพร  กบิลพัฒน์ (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันตํอองค์กรของ
บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันตํอองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ านวน 184 คน สุํมตัวอยํางแบบงําย วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิ งพรรณนาประกอบด๎วย ความถี่ ร๎อยละ 
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานที่ระดับนัยส าคัญสถิติ 0.05 
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 ผลการศึกษาพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ 35-45 ปี มีระดับการศึกษาอยูํในระดับ
ต่ ากวําปริญญาตรีและปริญญาตรีเทํากัน สถานภาพสํวนใหญํ สมรส รายได๎ตํอเดือนต่ ากวํา 10,000 บาท ประเภท
บุคลากรสํวนใหญํอยูํในกลุํมลูกจ๎างชั่วคราว ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี ระดับความคิดเห็นของคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรพบวําอยูํในระดับมาก สํวนการทดสอบสมมติฐาน พบวําบุคลากรที่มีข๎อมูลทั่วไป
ด๎านเพศ อายุ รายได๎ตํอเดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกตํางกันมีความผูกพันตํอองค์กร ไมํ
แตกตํางกัน สํวนระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ที่แตกตํางกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกตํางกัน และคุณภาพ
ชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมพร สังข์เพ่ิม (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาโครงสร๎างหรือองค์ประกอบของดัชนีวัด
คุณภาพชีวิตการท างาน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัย
เกี่ยวกับงานที่ท าและปัจจัยด๎านองค์การของบุคลากร 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอคุณภาพชีวิตการท างาน  
โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ จากบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 400 คน ซึ่งมีแผนการสุํมโดยใช๎ความนําจะเป็นแบบแบํงชั้นภูมิ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ 
แบบสอบภาม สถิติที่ใช๎ คือ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบคําที (t-test) การทดสอบคําเอฟ (F-test) การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส๎น  
 ผลการศึกษาพบวํา ดัชนีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถแบํงออกได๎เป็น 6 ด๎าน ซึ่งประกอบ ด๎านโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองและความก๎าวหน๎า ด๎านผลตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสม ด๎านการเกื้อกูลและการรับฟังความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน ด๎านความสมดุลระหวํางชีวิตงานกับชีวิตสํวนตัว ด๎านความภาคภูมิใจในองค์กร และด๎าน
สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ ซึ่งคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร พบวํา อายุ รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน และขนาดของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตํอคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 0.05 0.01 ตามล าดับ 
  ปาริชาติ จันทร์ลา และเชิงชาญ จงสมชัย (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
เทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแกด า จังหวั ดมหาสารคาม ประชากรที่ใช๎ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ า และพนักงานงานจ๎างของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 1,047 คน กลุํมตัวอยําง จ านวน 107 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเป็นแบบสอบถามที่คําความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการใช๎สถิติ t-test และ F-test  

ผลการวิจัยพบวํา คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยูํในระดับมาก พนักงานเทศบาลที่มีต๎นสังกัด
แตกตํางกัน มีความคิดเห็นวําคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมและรายได๎ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎นด๎านสิ่งแวดล๎อม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย และด๎านประโยชน์และความรับผิดชอบตํอสังคม ความเห็นของพนักงานเทศบาลแก
ด ามีคําเฉลี่ยมากกวําพนักงานเทศบาลต าบลมิตรภาพ สํวนด๎านคําตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ความคิดเห็น
ของพนักงานเทศบาลต าบลมิตรภาพที่คําเฉลี่ยมากกวําพนักงานเทศบาลต าบลแกด า ที่ระดับนัยส าคัญ .05  
พนักงานเทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ที่มีต าแหนํงแตกตํางกัน มีความคิดเห็นวํา
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คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมและรายได๎ไมํแตกตํางกัน ด๎านคําตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ที่ถูกสุขลักษณะละปลอดภัย ด๎านความมั่นคงและความก๎าวหน๎าในการท างาน มีความคิดเห็นแตกตําง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 พิมพ์พร  วิวัฒน์พัฒนะ และคณะ (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลตํอการเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสารสนับสนุน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ การวิจัยใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน (2) เพ่ือศึกษา
ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (3) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล (4) เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลที่มีผลตํอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ(5) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลตํอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ขนาดของกลุํมตัวอยํางคือ บุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 407 คน โดยใช๎สูตรทาโรํยามาเนํ ที่ระดับความคาดเคลื่อน.05 ได๎
กลุํมตัวอยําง 202 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคําความเชื่อมั่นของคุณภาพ
ชีวิตการทางาน ทั้งฉบับเทํากับ .91 และคําความเชื่อมั่นของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งฉบับเทํากับ .97 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ การแจกแจงความถี ่ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช๎ทดสอบ
สมมติฐานการใช๎คําที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test เมื่อพบความแตกตํางจะทาการ
เปรียบเทียบรายคูํ โดยวิธีของเชฟเฟุ (Scheffé’ test) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
  ผลการศึกษาพบวําคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง การวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบวํา มีการประเมินผล การปฏิบัติงาน
อยูํในระดับสูง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและหนํวยงานที่ปฏิบัติในภาพรวมไมํแตกตํางกัน ยกเว๎น 
สถานภาพ อัตราเงินเดือน ในภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวน
บุคคลที่มีผลตํอการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบวํา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา และอัตราเงินเดือนมีความสัมพันธ์และ มีผลตํอการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลตํอการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน พบวํา การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สังคมสัมพันธ์ 
ภาวะอิสระจากงาน ความก๎าวหน๎าในงาน และลักษณะ การบริหารงาน มีความสัมพันธ์และมีผลตํอการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง คือ จ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  
จ านวน 138 คน ซึ่งประกอบด๎วย ข๎าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพันธกิจ ลูกจ๎างชั่วคราว และ
ลูกจ๎างประจ า โดยการสุํมตัวอยํางตามหลักการค านวณของทาโร ยามาเนํ Yamane ด๎วยการสุํมตัวอยํางแบบ
บังเอิญ จ านวน 105 คน  
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
 

 

 

 

 

  

 

  2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก  
          3. การวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎ศึกษาท าการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามโดยหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคํา
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคําความแปรปรวนทางเดียว โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
จ านวน 105 คน โดยผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 87.62 และเพศชาย ร๎อยละ 12.38 มีอายุ
ระหวําง 20-30 ปี ร๎อยละ 39.05 รองลงมามีอายุระหวําง 31-40 ปี ร๎อยละ 36.19 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญา
ตรี ร๎อยละ 86.67 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพโสด ร๎อยละ 51.43 สมรส ร๎อยละ 44.76 มีรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนอยูํระหวําง 10,000-15,000 บาท ร๎อยละ 45.71 รองลงมามีรายได๎ระหวําง 15,001-20,000 บาท 
ร๎อยละ 25.71 ส าหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูํระหวําง 1-5 ปี ร๎อยละ 52.38 ระยะเวลา 6-10 ปี ร๎อยละ 
26.67 ประเภทของบุคลากรพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นพนักงานพันธกิจสายสนับสนุนมากที่สุด ร๎อย
ละ 54.29 รองลงมาเป็นลูกจ๎างชั่วคราวสายสนับสนุน ร๎อยละ 16.19  
 ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน   
  จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎านนา ตาก จ านวน 9 ด๎าน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูํระดับปานกลาง โดยเมื่อ
พิจารณาแตํละด๎าน พบวําด๎านความภาคภูมิใจในองค์กร และด๎านการพัฒนาศักยภาพ มีระดับความคิดเห็นอยูํใน
ระดับสูง สํวนด๎านที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ ด๎านสังคมสัมพันธ์ และด๎านภาวะ
อิสระจากงาน  ด๎านความปลอดภัยในการท างาน ด๎านลักษณะการบริหารงาน ด๎านผลตอบแทน ด๎านสวัสดิการ 
ด๎านความก๎าวหน๎าและความม่ันคงในการท างาน  

ตัวแปรอิสระ 

ข๎อมูลทั่วไปและสถานภาพบุคลากร  

ตัวแปรตาม คุณภาพชีวิต 

1. ด๎านผลตอบแทน  
2. ด๎านสวัสดิการ  
3. ด๎านความปลอดภัยในการท างาน  
4. ด๎านการพัฒนาศักยภาพ  
5. ด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในการท างาน  
6. ด๎านสังคมสัมพันธ์  
7. ด๎านลักษณะการบริหารงาน  
8. ด๎านภาวะอิสระจากงาน  
9. ด๎านความภูมิใจในองค์กร  
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  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนที่มีปัจจัยด้านประเภท
บุคลากร และด้านรายได้ 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางปัจจัยด๎านประเภทบุคลากรและปัจจัยด๎านรายได๎ ตาม
สมมติฐาน ที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 พบวํา 

สมมติฐานที่ 1  บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตากที่ประเภทของ
บุคลากรแตกตํางกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกตํางกัน จากการศึกษาพบวํา ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด๎านด๎านสวัสดิการ ด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในการท างาน ด๎านภาวะอิสระจากงาน และด๎านความ
ภาคภูมิใจในองค์กร มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกตํางกัน สํวนด๎านผลตอบแทน ด๎านความปลอดภัยใน
การท างาน ด๎านการพัฒนาศักยภาพ ด๎านสังคมสัมพันธ์ และด๎านลักษณะการบริหารงาน มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานไมํแตกตํางกัน 

สมมติฐานที่ 2  บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตากที่มีรายได๎ตํางกันมี
คุณภาพชีวิตการท างานแตกตํางกัน จากการศึกษาพบวํา ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ด๎านผลตอบแทน  ด๎าน
สวัสดิการ ด๎านความภาคภูมิใจในองค์กร มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกตํางกัน สํวนด๎านผลตอบแทน 
ด๎านความปลอดภัยในการท างาน ด๎านการพัฒนาศักยภาพ ด๎านความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในการท างาน ด๎าน
สังคมสัมพันธ์ ด๎านลักษณะการบริหารงาน และด๎านภาวะอิสระจากงาน มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานไมํ
แตกตํางกัน 

 
อภิปรายผล 

ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
ตาก โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ประกอบด๎วยด๎านสังคมสัมพันธ์ และด๎านภาวะอิสระจากงาน  ด๎านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด๎านลักษณะการบริหารงาน ด๎านผลตอบแทน ด๎านสวัสดิการ ด๎านความก๎าวหน๎าและความ
มั่นคงในการท างาน ยกเว๎น ด๎านความภาคภูมิใจในองค์กร และด๎านการพัฒนาศักยภาพ มีระดับความคิดเห็นอยูํใน
ระดับสูง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมพร สังข์เพ่ิม (2555) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง คุณชีวิตการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวํา ดัชนีคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถแบํงออกได๎เป็น 6 ด๎าน โดยภาพรวม
อยูํในระดับปานกลาง และพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ และคณะ (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่มีผล
ตํอการเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสารสนับสนุน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
ราชูปถัมภ์ พบวํา มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ได๎รับทุนสนับสนุนโครงการสํงเสริมผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณ นางสาวยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ อาจารย์ประจ าสาขา
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่กรุณาให๎ค าปรึกษาในการจัดท างานวิจัยจนท าให๎งานวิจัยฉบับนี้
ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี รวมถึงเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุนทุกทําน ที่เกี่ยวข๎องที่ได๎อ านวยความสะดวกในการจัดท า
งานวิจัย ขอขอบคุณส าหรับความชํวยเหลือ ความหํวงใยและก าลังใจที่มีให๎จนท าให๎งานวิจัยนี้ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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ท๎ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรํองหรือผิดพลาดประการใด ผู๎วิจัยขออภัยเป็นอยํางสูง และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา
ผลงานวิจัยนี้จะมีประโยชน์กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แดํบิดา มารดา และผู๎
มีพระคุณทุกทํานที่ได๎ให๎ความชํวยเหลือมาโดยตลอด 
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กลยุทธก์ารเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวัง
เจ๎า จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพ่ือทราบถึงสภาพการด าเนินงานในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ และน าเสนอกลยุทธ์ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ จ านวน 
4 คน แบบสอบถามประชาชนที่มีหน๎าที่เสียภาษี จ านวน 226 คน และการสนทนากลุํม ผลการวิจัย การ
ด าเนินงานในการจัดเก็บรายได๎ พบวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า มีรายได๎จากการจัดเก็บเพ่ิมขึ้นทุก
ปีแตํประสบกับปัญหาการเพิกเฉยของประชาชน ไมํให๎ความส าคัญกับการเสียภาษี และประชาชนขาดความรู๎ความ
เข๎าใจ พ้ืนที่สํวนใหญํอยูํในเขตปุาสงวน และเปลี่ยนเจ๎าของที่ดินไมํแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทราบ ทางหนํวยงานได๎ ท าการ
ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พบวํา ด๎านการติดตามและตรวจสอบ
อยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย = 4.44,S.D.= .55) ด๎านกระบวนการด าเนินงานการจัดเก็บรายได๎อยูํในระดับมาก 
(คําเฉลี่ย= 4.41, S.D.= .52)  และด๎านปัจจัยน าเข๎าการจัดเก็บรายได๎อยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย = 4.36,S.D.= 
1.03) ด๎านสภาพแวดล๎อมการจัดเก็บรายได๎มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาวะด๎านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์
ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด๎านปัจจัยน าเข๎าการจัดเก็บรายได๎ มีการพิจารณาความเหมาะสมด๎านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ และอาคารสถานที่ ด๎านกระบวนการด าเนินงานการจัดเก็บรายได๎ พิจารณา
กระบวนการท างานและการให๎บริการประชาชนด๎านการติดตามและตรวจสอบ  มีการส ารวจความพึงพอใจและรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์  ประสิทธิภาพ  การจัดเก็บรายได๎     
 
Abstract 
 Research Strategy to increase Efficiency in revenue Collection of Local governments 
Wangchao District Tak Province Objective Determine the operating in revenue  Collection of 
Local governments Wangchao District  the concept of optimization in revenue  Collection and 
proposed strategy to increase Efficiency in revenue  Collection of Local governments Wangchao 
District Tak Province Tools used in research is staff interviews revenue collection number 4 
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people the questionnaires are liable to tax number 226 people and Group chat research results 
operating income in the store found Local governments Wangchao District the levy increasing 
every year Do not give but faced with the problem of ignorance of the people importance to 
taxpayer and a lack of understanding most areas in the forest and changes to the land without 
the agency was advertised information to the public listen to public opinion found the track 
and monitoring at a high level ( X = 4.44,S.D.=.55) the process of revenue collection at a high 
level ( X = 4.41,S.D.=.52) and the input of revenue collection at a high level ( X = 4.36,S.D.=1.03) 
the environment for revenue collection suitable considering state the social economy evente 
current happens the input of revenue collection listen consider suitability personal equipment 
material tools and building location the process of revenue collection consider process 
workflow and public service the track and monitoring a satisfaction survey and listen to public 
opinion 
Keywords: Strategy, Efficiency,  Revenue Collection 
 
บทน า 
 องค์การบริหารสํวนต าบล เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีรายได๎ 
รายจําย มีการบริหารและมีหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไมํอยูํในเขตเทศบาล 
หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎าเป็นหนํวยงานหนึ่ งที่มีอบต.ในเขต
พ้ืนที่ จ านวน 4 แหํง และในแตํละอบต.ยังมีการด าเนินการจัดเก็บรายได๎ทุก อบต.ซึ่งประสบปัญหาในภาษีบาง
ประเภทของหมวดภาษีอากร คือปัญหาจากการจัดเก็บภาษีบ ารุงท๎องที่ ภาษีปูาย และภาษีโรงเรือนและที่ดินจึงท า
ให๎การจัดเก็บรายได๎ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท๎องที่ และภาษีปูาย เป็นการจัดเก็บภาษีอยูํในสัดสํวนที่
ไมํก๎าวหน๎าหรือสม่ าเสมอ บางปีสามารถจัดเก็บได๎มาก แตํบางปีจัดเก็บได๎ลดลงอยํางมาก มีความแตกตํางกันอยําง
มากในรายได๎ ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ยืนยันได๎วําเป็นการจัดเก็บที่ไมํสามารถประมาณการได๎ในแตํละปีวําจะมีอัตราที่
ก๎าวหน๎า แนํนอน ที่จะน ามาเป็นหลัก ในการบริหารจัดการสาธารณะ ให๎แกํประชาชนได๎อยํางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาสภาพการด าเนินงาน ในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ าเภอวังเจ๎า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า พร๎อมทั้งน าเสนอกล
ยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า ซึ่งผลการศึกษานี้จะ
เป็นประโยชน์ในการสรุปแนวทางการปฏิบัติที่เอ้ือให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได๎อยํางเต็มที่
เพียงพอที่จะบริหารจัดการหรือเลี้ยงตัวเองได๎ และเป็นหนํวยงานที่มีความเข็มแข็งตํอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบถึงสภาพการด าเนินงานในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า  
จังหวัดตาก 

2. เพ่ือทราบถึงแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอ 
วังเจ๎า  จังหวัดตาก 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 

164 

 

3. เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอ
วังเจ๎า  จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํา แตํละองค์กรมีปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการจัดเก็บรายได๎ 
ที่แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมและปัจจัยของแตํละองค์กร ดังเชํนงานวิจัยของ ยุวภา วงศ์ประชา (2553)  
พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อมสํวนใหญํเป็นพื้นที่เกษตรกรรมการจัดเก็บรายได๎จึงเป็นเพียงภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีบ ารุงท๎องที ่ด๎านปัจจัยการน าเข๎าพบวํา ปัจจัยน าเข๎าด๎านบุคลากร จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได๎มีน๎อยกวําภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย ปัจจัยน าเข๎าด๎านงบประมาณมีงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได๎ ปัจจัยน าเข๎า ด๎านสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ มีการจัดท าปูาย
แสดงรายละเอียด วิธีปฏิบัติ และชํวงเดือนที่ต๎องช าระภาษีไว๎ที่องค์การบริหารสํวนต าบลอยํางชัดเจน  ด๎าน
กระบวนการด าเนินงานรายได๎หลักที่องค์การบริหารสํวนต าบลจัดเก็บเอง โดยตรงได๎แกํ ภาษีบ ารุงท๎องที่ ภาษีปูาย 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและอากรการฆําสัตว์ ด๎านการติดตามและตรวจสอบมีการสรุปประเด็นปัญหาแนวทางการ
แก๎ไขและข๎อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดทาแผนการปฏิบัติการในปีถัดไป  ปัญหาอุปสรรค  และแนวทาง
ปรับปรุงการจัดเก็บรายได๎พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อม ควรมีการจัดท าตารางการปฏิบัติงานแจ๎งให๎กับประชาชน
ทราบลํวงหน๎า ด๎านปัจจัยน าเข๎า ควรให๎การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให๎บริการ ด๎าน
กระบวนการด าเนินงานควรจะมีการจัดท าโครงสร๎างพัฒนาการจัดเก็บรายได๎ ด๎านการติดตามและตรวจสอบ ควรมี
การสรุปปัญหาในการจัดเก็บรายได๎ทุกปีแล๎วน าปัญหาเหลํานั้นมาปรับปรุงและแก๎ไขปัญหา 

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ก าหนดวิธีด าเนินการการวิจัย เพื่อให๎การศึกษาวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
 1.1 ประชากร ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย 2 กลุํม ดังนี้ 
   1.1.1  เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านการจัดเก็บรายได๎  จ านวน  4 คน 
  1.1.2 ผู๎มีหน๎าที่ช าระภาษีในเขตพ้ืนที่ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า จ านวน 570  คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย 2  กลุํม ดังนี้  
   1.2.1 เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านการจัดเก็บรายได๎  ก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง 
โดยใช๎ตารางของเครจซี่และมอร์แกน(Krejcie & Morgan,1970 อ๎างในธีรวุฒิ เอกะกุล,2543)  
ได๎จ านวนกลุํมตัวอยําง  4 คน  
   1.2.2 ผู๎มีหน๎าที่ช าระภาษีในเขตพ้ืนที่ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า  
ก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970  
อ๎างในธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) ได๎จ านวนกลุํมตัวอยําง 226  คน  
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งสอดคล๎องกับกรอบแนวคิด โดยผลที่ได๎จากการเก็บ

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์นี้ สามารถน ามาตอบค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยกลยุทธ์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า ได๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขออนุญาตเก็บข๎อมูลในการท าวิจัย โดยท าหนังสือถึง ผู๎บริหารองค์กรปกครองวนท๎องถิ่นทั้ง 4 แหํง 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และตอบแบบสอบถาม 
  2. การเก็บข๎อมูลผู๎วิจัยได๎ใช๎ผู๎ชํวยวิจัยเพื่อชํวยเหลือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได๎รับการกรอกข๎อมูลแล๎ว น ามาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูล 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู๎วิจัย ใช๎สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณ สํวนข๎อมูลเชิงคุณภาพสรุปเพ่ืออธิบายข๎อค๎นพบ โดยเมื่อ

ได๎รับแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กลับคืนมาแล๎ว น ามาตรวจสอบความถูกต๎อง เพ่ือหาคําความถี่และคําร๎อย
ละ โดยน าผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎มาอธิบาย โดยใช๎วิธีอธิบายเชิงพรรณนา เพ่ือหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ 
 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย ผู๎วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวม และข๎อสรุปผลการวิจัย ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ตั้งไว๎ ดังนี้ 

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือทราบถึงสภาพการด าเนินงานในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ าเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก 2)  เพ่ือทราบถึงแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก 3) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บ
รายได๎  จ านวน  4  คน  แบบสอบถามประชาชนที่มีหน๎าที่เสียภาษี จ านวน 226 คน และสนทนากลุํม ผลการวิจัย 
พบวํา 1.แบบสัมภาษณ์ สรุปได๎ดังนี้ผู๎ให๎ข๎อมูล เป็นเพศหญิง มีรายได๎จากการจัดเก็บเพ่ิมขึ้นทุกปีประชาชนเพิกเฉย 
ไมํให๎ความส าคัญกับการเสียภาษี ขาดความรู๎ความเข๎าใจ  พ้ืนที่สํวนใหญํอยูํในเขตปุาสงวน และเปลี่ยนเจ๎าของ
ที่ดินไมํแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทราบ มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบ - ก าหนดต าแหนํงหน๎าที่บุคลากร มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 2. ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม พบวํา ด๎านการตรวจสอบและติดตามผลอยูํ
ในระดับมาก (คําเฉลี่ย = 4.44,S.D.= .55) ด๎านกระบวนการด าเนินงานการจัดเก็บรายได๎อยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย 
= 4.41, S.D.= .52)  และด๎านปัจจัยน าเข๎าการจัดเก็บรายได๎อยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย= 4.36,S.D.= 1.03) 3.การ
สนทนากลุํม ด๎านสภาพแวดล๎อมการจัดเก็บรายได๎ มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาวะด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
เหตุการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด๎านปัจจัยน าเข๎าการจัดเก็บรายได๎ มีการ พิจารณาความเหมาะสมด๎าน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ และอาคารสถานที่ ด๎านกระบวนการด าเนินงานการจัดเก็บรายได๎ 
พิจารณากระบวนการท างานและการให๎บริการประชาชนด๎านการติดตามและประเมินผล   มีการส ารวจความพึง
พอใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผู๎วิจัยขอสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ด๎านสภาพแวดล๎อมการจัดเก็บรายได๎ 
 ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก ในประเด็น มีการแจ๎งประเมินให๎มายื่นแบบพิมพ์ภายใน
ก าหนดเวลา ออกให๎บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ จัดท าประกาศและออกหนังสือแจ๎งเวียนให๎ผู๎เสียภาษีทราบ
ลํวงหน๎า ความคิดเห็นของประชาชนที่คําเฉลี่ยต่ าสุด คือ ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ตําง ๆ จากการส ารวจ
ประชาชนมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ซึ่งเป็นแนวคิดของ ยุวภา วงศ์ประชา (2553)  
 2. ด๎านปัจจัยน าเข๎าการจัดเก็บรายได๎ 
 ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก ในประเด็น ก าหนดต าแหนํงหน๎าที่บุคลากรชัดเจน วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ มีความเหมาะสม ทันสมัยโดยบริการผํานอินเตอร์เน็ต หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ความ
คิดเห็นของประชาชนที่คําเฉลี่ยต่ าสุด คือ ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามข๎อค๎นพบของ วลาสินี เมฆ
นิติกุล (2551) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาลในเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ พบวํา 
ความรู๎ความเข๎าใจในระเบียบกฎหมายของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได๎ ความพร๎อมด๎านสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ควรให๎การสนับสนุน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให๎บริการประชาชน สิ่งเหลํานี้สามารถท าให๎การ
จัดเก็บรายได๎เพ่ิมข้ึน 

3. ด๎านกระบวนการด าเนินงานการจัดเก็บรายได๎ 
 ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก ในประเด็น น ารายได๎ที่จัดเก็บได๎ไปใช๎ในกิจกรรมแผนงาน
โครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ น าเงินรายได๎ที่จัดเก็บได๎ ให๎บริการสังคมและเผยแพรํ
ให๎ประชาชนทราบ ความคิดเห็นของประชาชนที่คําเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นแนวคิดของ ยุวภา วงศ์ประชา (2553) ด๎าน
กระบวนการด าเนินงานรายได๎หลักที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดเก็บเอง โดยตรง ได๎แกํ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารุงท๎องที่ และภาษีปูาย เป็นต๎น 
 4. ด๎านการติดตามและตรวจสอบ 
 ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก ในประเด็นรับฟังความเห็นเห็นและส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนจัดตั้งศูนย์บริการรํวมอ าเภอ จังหวัดเพ่ือให๎ประชาชนสามารถติดตํอในเรื่องตําง ๆ ได๎ในที่เดียวกัน ความ
คิดเห็นของประชาชนที่คําเฉลี่ยต่ าสุด คือ จัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ซึ่งเป็นแนวคิดของ           
ยุวภา วงศ์ประชา (2553) มีการสรุปประเด็นปัญหาแนวทางแก๎ไขและข๎อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดท า
แผนการปฏิบัติการในปีถัดไป ควรมีการจัดท าตารางการปฏิบัติงานแจ๎งให๎ประชาชนทราบลํวงหน๎า ควรมีการสรุป
ปัญหาในการจัดเก็บรายได๎ทุกปีแล๎วน าปัญหาเหลํานั้นมาปรับปรุงและแก๎ไขปัญหา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงด๎วยดีด๎วยความเอาใจใสํ ให๎ค าปรึกษาที่ดียิ่งจากอาจารย์ ดร.สิรินี วํองวิไลรัตน์ 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.รัตนา  สิทธิอํวม ที่ปรึกษารํวม ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตน์, ดร. ศศิรดา  แพงไทย 
และอาจารย์พัชรินทร์  เครือเทพ ผู๎ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎วิจัยมีความเป็น
อิสระในการด าเนินการวิจัย การค๎นคว๎าข๎อมูล และการปรับใช๎กรอบแนวคิดในการวิจัย เชื่อมโยงกับเนื้อหาให๎มี
ความสมบูรณ์ครบถ๎วน ตามหลักวิชาการ ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุกทําน            
ที่ได๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎และทักษะวิชาชีพแกํผู๎วิจัยด๎วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด ผู๎วิจัยขอน๎อมรับ
และจะน าวิชาความรู๎และความเชี่ยวชาญช านาญที่ได๎รับจากคณาจารย์ทุกทํานไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตํอ
ตนเองและหนํวยงานองค์กรที่รับผิดชอบตามจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพอยํางเครํงครัด 
 ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณ อ าเภอวังเจ๎า เทศบาลต าบลวังเจ๎า องค์การบริหารสํวนต าบลเชียงทอง องค์การ
บริหารสํวนต าบลประดาง และองค์การบริหารสํวนต าบลนาโบสถ์ ที่ได๎กรุณาอนุญาตและอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล 
 ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณผู๎ตอบแบบสอบถามทุกทํานที่ได๎ให๎ความรํวมมือในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ
เพ่ือน ๆ บัณฑิตวิทยาลัยทุกทํานที่ชํวยประสานงานตําง ๆ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกทํานเป็นอยํางสูงที่สนับสนุนและให๎
ความชํวยเหลือตลอดมา จนกระท่ังผู๎วิจัยส าเร็จการศึกษา 
 ประโยชน์อันใดก็ตามที่พึงเกิดจากงานวิจัยนี้ ผู๎วิจัยขอมอบคุณคําแหํงประโยชน์นั้น ให๎กับทุกทํานที่ได๎
กลําวมาแล๎วแทนความขอบคุณจากใจจริง 
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