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การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชน์ของ 
โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

THE DEVELOPMENT OF THE MODEL FOR PUBLIC SERVICE ACTIVITY 
MANAGEMENT IN NUMDIPPHITTAYAKOM SCHOOLS UNDER THE PRIMARY 

EDUCATION SERVICE AREAS OFFICE 1 
 

  ดร. ประจบ   ขวัญมั่น1 
   Dr. Prajob   Khwanmun 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งนี้ มี จุดมุํ งหมายเ พ่ือ พัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 
1 โดยมีจุดมุํงหมายเฉพาะ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารของสถานศึกษาที่มี           
การปฏิบัติที่ดีในการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) เพ่ือสร๎างรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 1 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
น้ าดิบพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 
ผลการวิจัยพบวํา 
 1.  ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบวํา มีการบริหาร
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อยํางเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอยํางมียุทธศาสตร์ทั้งด๎าน
ปัจจัยน าเข๎า กระบวนการ และ ผลผลิต  

2. ผลการสร๎างรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ า
ดิบพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 พบวํา ผู๎ทรงคุณวุฒิมีมติเป็น
เอกฉันท์ในรูปแบบซึ่งประกอบด๎วย 1) ปัจจัยน าเข๎า ได๎แกํ นโยบาย ผู๎รับผิดชอบ งบประมาณ อาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม 2) กระบวนการ ได๎แกํ การวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลการปรับปรุงแก๎ไขและการมีสํวนรํวม  3) ผลผลิต  ได๎แกํ 
นักเรียนแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะตํอตนเอง ครอบครัวโรงเรียนชุมชน/ท๎องถิ่น สังคม 

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
น้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  พบวํา มีความเป็น
ประโยชน์และความเป็นไปได๎อยูํในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์, รูปแบบบริหาร, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ABSTRACT 
The research purpose was to develop the model for public service activity 

managementin numdipphittayakom schools under the primary education service 
areas   

Office 1  of which  the specific objectives as were follows; 1) to study the 
conditions and outcomes of the best practice schools as related to public service 
activities management in schools under the primary education service areas;  2) to 
develop the model for public service activity management numdipphittayakom 
schools under the primary education service areas Office 1; and 3) to validate the 
model for public service activity management Numdipphittayakom schools under the 
primary education service areas Office 1  .  
The results of the research were as follows: 1) The result of developing model for 
public service activity management under the primary education service areas  were 
consists 1) input that were as follows; policy, responsibility, budget, places, materials 
and time periods 2) process were; planning and operation 3) follow up and 
evaluation, adjust and participation  4) output were; the service behavior of students 
for themselves, for family and school or community. 2) The model of public service 
activity management in Numdipphittayakom schools under the primary education 
service areas office 1 order were consists 1) input that were as follows; policy, 
responsibility, budget, places, materials and time periods 2) process were; planning 
and operation  3) follow up and evaluation, adjust and participation 4) output were; 
the service behavior of students for themselves, for family and school or community. 
3) The evaluation the model of public service activity management in 
Numdipphittayakom schools under the primary education service areas office 1 wad 
found that the usefulness and the possibility were in high level of mean. 
 
Key words :  Public Service  Activity, Management  Model,  The primary education 
service areas 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก๎ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  2545 
ที่ได๎ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา ที่ยึดหลักผู๎เรียนมีความส าคัญ โลกยุคศตวรรษที่  21 โดยมุํงสํงเสริม
ผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะด๎าน
เทคโนโลยี สามารถท างานและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมโลกได๎อยํางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,หน๎า 
18) โดยกระทรวงศึกษาธิการได๎จัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในยุคปฏิรูป
การศึกษารอบสอง ที่มุํงเน๎นการสร๎างคุณลักษณะของผู๎เรียนด๎านจิตอาสา ซึ่งก าหนดไว๎ในเปูาหมายและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยได๎ก าหนดการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไว๎ 
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ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยก าหนดให๎คนไทยต๎อง  เป็นคนเกํง ดี และมีความสุข ตัวบํงชี้ คือ 
ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก                   
โดยปลูกฝัง  จิตส านึกที่ถูกต๎องด๎านตําง ๆ ให๎กับผู๎เรียน รวมถึงการรู๎จักรักษาผลประโยชน์สํวนรวม และ
ของประเทศชาติ  เนื่องจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของประเทศไทย ใช๎กิจกรรม
การปฏิบัติจริงนั้น ไมํได๎เน๎นอยํางตรงไปตรงมาและไมํได๎ระบุให๎ท ากิจกรรมการบริการแกํสังคมแบบจิต
อาสา รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551สอดคล๎องกับผลการการศึกษาของ ฉันทนา  จันทร์บรรจงและคณะ (2552, หน๎า 48)   
ที่ได๎ท าการศึกษาการสังเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ 4 ประเทศและแนวทางการประยุกต์ใช๎ส าหรับประเทศไทย พบวํา รูปแบบของ           
4 ประเทศ มีความแตกตํางกัน แตํการสังเคราะห์คูํมือการจัดกิจกรรมพิเศษ จ าแนกได๎ 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่โรงเรียนเป็นหลัก รูปแบบที่ครูเป็นหลักและรูปแบบที่นักเรียนเป็นหลัก ประเทศไทย ยังไมํมีการ
เสนอแนะให๎ใช๎รูปแบบใด ๆ เป็นการเฉพาะ  แม๎วําการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
สถานศึกษาได๎มีข๎อก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 
พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาเนื่องจากมีปัจจัยจากหลายประการดังนี้ 1) ปัญหาด๎านสังคม 
เนื่องจากนักเรียนสํวนใหญํอาศัยอยูํกับตายาย ครอบครัวแตกแยก หยําร๎าง 2) ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ 
ครอบครัวยากจน รายได๎ของครอบครัวต่ า ท าอาชีพรับจ๎างและเกษตรกรรม (โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม
,2555-2556, อัดส าเนา) จากสภาพปัญหาดังกลําวโรงเรียนจึงควรมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ส าหรับโรงเรียนที่เป็นแนวทางของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสมบูรณ์
ทางด๎านรํางกาย สติปัญญา  และจิตใจ เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะจิตอาสาของบุคคลตาม
หลักสิทธิมนุษยชน สามารถแก๎ปัญหาได๎ มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สามารถอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขบนความมั่นคงของไทย  
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ซึ่งจะชํวยให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องได๎น าไปประยุกต์ใช๎ในการปรับปรุงการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์               
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

4 

 

2. เพ่ือสร๎างรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบ
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1   

3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ า
ดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบ
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตามล าดับดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

3. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์และ          
จิตสาธารณะ 
 4. เทคนิคเดลฟาย 
 5. แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารสถานศึกษา 
 6. ข๎อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตํางประเทศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบ
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  แบํงออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี             
ในการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้  
 1. ศึกษาการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จ านวน 3 โรงเรียน โดยการศึกษาภาคสนามพหุกรณีศึกษา               
การสัมภาษณ์และศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลเอกสาร โดยใช๎เทคนิคการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร๎างรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1  มี 2 ขั้น ได๎แกํ  
 1. การยกรํางรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบ
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โดยน าข๎อมูลมาจากผลการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 1 
 2. การตรวจสอบรํางรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตชายแดนไทย - พมํา  
โดยใช๎เทคนิคเดลฟาย 
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 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โดยใช๎เทคนิค 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น จากครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  15 คน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  7 คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 10 คน  และผู๎ปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  10  คน รวม  42  คน โดยใช๎แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎ คําเฉลี่ย 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดีสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบวํา การบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด๎วย ปัจจัยน าเข๎า 
กระบวนการ และ ผลผลิต  

2. ผลการสร๎างรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน        
น้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ประกอบด๎วย 3 ด๎าน ดังนี้  

1) ด๎านปัจจัยน าเข๎า ได๎แกํ 1.1) ด๎านนโยบาย 1.1.1) สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไว๎ในแผนพัฒนาสถานศึกษาอยํางชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร 1.1.2) สถานศึกษาควรน านโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ไปสูํการปฏิบัติ ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางอยํางเป็นรูปธรรม                     
1.1.3) สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของนักเรียนที่จัดโดยหนํวยงานอ่ืน 1.2) ด๎านผู๎รับผิดชอบ 1.2.1) ผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์มีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่อยํางแท๎จริง                
1.2.2) ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์มีความมุํงมั่นตั้งใจในการท างาน             
มีจิตอาสาและเสียสละเพ่ือสํวนรวม 1.3) ด๎านงบประมาณ 1.3.1) งบประมาณที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
เ พ่ือสั งคมและสาธารณ ประโยชน์ควรได๎ รับการสนั บสนุนจากต๎นสั งกัดอยํ าง เ พียงพอ                      
1.3.2) การด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ ประโยชน์ควรได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนํวยงานอ่ืน ๆ 1.3.3) การด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได๎รับการ
สนับสนุนชํวยเหลือจากหนํวยงานอ่ืน เชํน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน  1.4) ด๎านอาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ 1.4.1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 1.4.2) สถานศึกษามีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1.4.3) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์เกิดจากการมีสํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา              
1.5) ด๎านระยะเวลาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม 1.5.1) การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
ควรก าหนดเวลาไว๎ ไมํต่ ากวํ า เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 2551                      
1.5.2) การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและประโยชน์มีการก าหนดจ านวนครั้งส าหรับการจัดกิจกรรม          
ในแตํละปีการศึกษาให๎ชัดเจน 
  2) ด๎านกระบวนการ ได๎แกํ 2.1) ด๎านการวางแผน 2.1.1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ 
จัดท าแผน พัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไว๎อยํางชัดเจนและ         
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เป็นลายลักษณ์ อักษร 2.1 .2)  สถานศึกษามีการวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมเ พ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ไว๎อยํางชัดเจน 2.2) ด๎านการปฏิบัติ 2.2.1) สถานศึกษามีการก าหนดบทบาท 
หน๎าที่ของผู๎ที่ เกี่ยวข๎องในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไว๎อยํางชัดเจน                   
2.2.2) สถานศึกษาก าหนดให๎นักเรียนได๎รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2.3) ด๎านการติดตาม ประเมินผล 2.3.1) สถานศึกษาก าหนดปฏิทินการติดตาม นิเทศ และประเมิน
การด าเนินงาน  2.3.2) สถานศึกษาก าหนดให๎มีการติดตาม นิเทศ และประเมินการด าเนินงาน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสะท๎อนผล เป็นระยะ 2.3.3) สถานศึกษารายงานผล
การติดตาม นิ เทศ และประเมินการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์                     
ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องและหนํวยงานอ่ืนทราบ 2.4) ด๎านการปรับปรุงแก๎ไข 2.4.1) สถานศึกษามีการน า
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ ประโยชน์มาใช๎ในการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
2.4.2) สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในรูปแบบที่
หลากหลาย 2.5) ด๎านการมีสํวนรํวม 2.5.1) สถานศึกษามีการด าเนินการวางแผนรํวมกับนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 2.5.2) สถานศึกษามีการใช๎ความรํวมมือของครู 
ผู๎ปกครองและหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข๎องเ พ่ือก าหนดยุทธศาสตร์กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์   2.5.3) สถานศึกษาให๎บุคคลและหนํวยงานอ่ืน ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อยํางแท๎จริง 2.5.4) ผู๎ที่เกี่ยวข๎องชํวยเหลือและสนับสนุนทรัพยากร
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ ประโยชน์ 2.5.5) สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน๎าที่ให๎ผู๎ที่
เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการติดตาม นิเทศ และประเมินการด าเนินงาน 2.5.6) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎
รํ วมกันน าข๎อเสนอแนะมาใช๎ ในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดกิจกรรมเ พ่ือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์  
  3) ด๎านผลผลิต ได๎แกํ นักเรียนแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ 3.1) นักเรียนมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะตํอตัวเอง เชํน ความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร การชํวยเหลือผู๎ อ่ืน มีความเมตตา                
การแบํงปัน การคิดบวก มองโลกในแงํดี รักพวกพ๎อง เสียสละ มีสัมมาคารวะ นอบน๎อมถํอมตน ฯลฯ 
3.2) นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะตํอครอบครัว เชํน ความรับผิดชอบ ชํวยเหลืองานในครอบครัว 
มีความกตัญญูตํอพํอแมํและผู๎มีพระคุณ แบํงปันสิ่งของในครอบครัว หํวงใยคนในครอบครัว ฯลฯ  
3.3) นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะตํอโรงเรียน เชํน มีความรับผิดชอบในหน๎าที่/กิจกรรม 
ชํวยเหลืองานด๎วยความเต็มใจ มีเปูาหมายในการเรียนการท างานรักสามัคคีในหมูํคณะ ฯลฯ              
3.4) นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะตํอชุมชน/ท๎องถิ่น เชํน เข๎ารํวมกิจกรรมของชุมชนด๎วยความ
เต็มใจรํวมพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ยอมรับในความแตกตํางของ
วัฒนธรรมประเพณีของกลุํมชาติพันธุ์ ฯลฯ 3.5) นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะตํอสังคม เชํน             
มีความเสียสละรํวมบริจาค มีความสามัคคีปรองดอง สามารถปรับตัวเพ่ืออยูํในสังคมอยํางมีความสุข 
เห็นคุณคําของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมมีความซาบซึ้งในแผํนดิน รักสงบ สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีด๎วยความศรัทธา เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ของไทย ฯลฯ 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
น้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 พบวํา ผลการประเมิน
ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได๎ในภาพรวม อยูํในระดับมาก 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 รูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ประกอบด๎วย 3 ด๎าน คือ ปัจจัยน าเข๎า 
ประกอบด๎วย ด๎านนโยบาย  ด๎านผู๎รับผิดชอบ ด๎านงบประมาณ ด๎านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
ด๎านระยะเวลาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม กระบวนการ ประกอบด๎วย ด๎านการวางแผน ด๎านการปฏิบัติ 
ด๎านการติดตาม ประเมินผล ด๎านการปรับปรุงแก๎ไข และด๎านการมีสํวนรํวม ผลผลิต คือ นักเรียน
แสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะตํอตนเอง ครอบครัวโรงเรียน ชุมชน/ท๎องถิ่น สังคม และมีผลการ
ประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได๎ของรูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1 อยูํในระดับมาก อยํางไรก็ตามมีข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช๎เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีก าหนดไว๎ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาที่จะน ารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ไปใช๎ใน            
การจัดกิจกรรมควรด าเนินการอยํางตํอเนื่อง มีความมํุงมั่นตั้งใจและจริงจัง 
 2. การน ารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบ
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ไปใช๎ควรจัดกิจกรรมที่บูรณา
การกับการจัดการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนและควรค านึงถึงสภาพและบริบทของแตํละ
สถานศึกษา 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนน้ าดิบ
พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ส าเร็จลุลํวงได๎ต๎อง
ขอขอบพระคุณผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ๎านทําอาจ โรงเรียน
บ๎านเวียงพาน โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ที่ได๎กรุณาเข๎าศึกษาภาคสนามให๎สัมภาษณ์ข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นอยํางดียิ่ง  ขอขอบพระคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม                
ที่ได๎กรุณาให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณทุกทํานที่ได๎ให๎ความรํวมมือและ
ให๎การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ด๎วยดีตลอดมา 
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รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สู่ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
The model for development of Chantraprakittikun School  

towards innovative organizations. 
 

  ดร. วชิน  อ่อนอ้าย1 
Dr. Wachin On-ay 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็น

องค์การแหํงนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาโรงเรียน
จันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม 2) เพ่ือสร๎างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระ
กิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม และ 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติ
คุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม การวิจัยครั้งนี้ ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม แบํงเป็น 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทั่วไปและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรมโดยการ
สัมภาษณ์ผู๎บริหาร ครูวิชาการ รวม 10 คน และสัมภาษณ์ผู๎ทรงคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา จ านวน            
5 คน ใช๎แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร๎าง วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 สร๎างรูปแบบ
การพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม โดยใช๎กรอบแนวคิดทฤษฎี             
การบริหารเชิงระบบ และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ด๎วยเทคนิค
การสนทนากลุํม และขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได๎ในการน ารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระ
กิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม โดยใช๎แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ             
ผู๎รับใบอนุญาต ผู๎อ านวยโรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียนฝุายวิชาการ และครูในโรงเรียนจันทราพระกิตติ 
จ านวน 60 คน วิเคราะห์ข๎อมูลโดยสถิติพ้ืนฐาน ได๎แกํ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวํา 
1. องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํง

นวัตกรรม แบํงออกเป็น 7 องค์ประกอบ  
2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม                        

มี 8 องค์ประกอบ แบํงออกเป็นด๎านปัจจัย 4 องค์ประกอบ ด๎านกระบวนการ 2 องค์ประกอบ และ                
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 2 องค์ประกอบ ด๎านปัจจัย ได๎แกํ 1) โครงสร๎างองค์การแบบยืดหยุํน เอ้ือตํอการสร๎าง
นวัตกรรม 2) ภาวะผู๎น าเชิงนวัตกรรมของผู๎บริหารสถานศึกษา 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
ที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม 4) เครือขํายความรํวมมือที่หลากหลาย ด๎านกระบวนการ ได๎แกํ 1) การสร๎างกล
ยุทธ์เชิงนวัตกรรม และ 2) การสร๎างทีมงานเฉพาะกิจที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม ด๎านสิ่งแวดล๎อม                 
ขององค์การ ได๎แกํ 1) วัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม และ 2) บรรยากาศองค์การที่เอ้ือตํอ
การสร๎างนวัตกรรม 

3. การประเมินความเป็นไปได๎ของการน ารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความ
เป็นองค์การแหํงนวัตกรรม พบวํา มีความเป็นไปได๎อยูํในระดับมาก  
ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนา, ความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม 
 
                                                             
1 ดร. วชิน  อํอนอา๎ย โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ โทรศัพท์ 0839625565 
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ABSTRACT 
This research aimed to propose a model for development of Chantraprakittikun 

School towards innovative organizations. The specific objectives were three-folds: 1) to 
identify the significant elements for the development of Chantraprakittikun School towards 
an innovative organization; to draft and verify the propriety of the model; and 3) to confirm 
the applicability of the model. The research methodology relied on a mixed method, 
based on three stages. Qualitative approaches were employed in the first and second 
stages, while a quantitative approach was used in the third stage. In the first stage, five 
schools of the Best Practices were selected and observed. Then, the principals and head 
teachers in these schools were interviewed, followed by the interviews of five experts in 
educational administration, using a constructed interviewing technique. The collected data 
were analyzed through content analysis. In the second stage, the analyzed data from the 
first staged and the framework of systems theory of administration were used for the 
drafting of a model for the development of Chantraprakittikun School towards an 
innovative organization. The propriety of the drafted model was verified by 9 educational 
experts who attended a face-to-face focus group seminar. In the third stage, the 
applicability of the proposed model was tested, using a questionnaire delivered to 60 
persons who were systematically sampled from Chantraprakittikun School legal grantee, 
directors, school vice directors, and head teachers. The basic statistics for data analysis 
were mean and standards deviation. 
The research findings:  
 1. Seven elements were viewed by principals and head teachers of selected 
Chantraprakittikun School and the selected experts in educational administration as necessary 
to the development of Chantraprakittikun School towards an innovative organization.  
 2. The appropriate model for the development of Chantraprakittikun School towards 
an innovative organization as proposed by the second groups of educational experts was a 
systems approach model comprising eight elements. The first four elements were the inputs 
of the administrative system, while two other elements were important processes, and the 
other two were important environments. The inputs were: 1) flexible organization structure; 2) 
innovative leadership of the school principal; 3) appropriate ICT system; and 4) a wide range of 
networks. The important processes were: 1) innovative strategy formulation process; and 2) 
innovative adhoc team-building process. The important environments were : 1) innovative 
organization culture; and 2) innovative organization climate. 

3. The applicability of the proposed model for the development of Chantraprakittikun 
School towards an innovative organization was evaluated as highly applicable.  
 
 
 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

11 

 

บทน า 

โรงเรียนเอกชน มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการท าให๎เกิดทั้งคุณภาพและความเสมอภาค ทางโอกาสใน
การศึกษา โรงเรียนเอกชนในประเทศไทยมีพัฒนาการมายาวนานในการชํวยลดภาระของรัฐ เพราะมีโรงเรียน
เอกชนจ านวนมากที่แสดงบทบาทผู๎น าทางวิชาการ มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แม๎วําบาง
แหํงยังต๎องได๎รับการปรับปรุง เพราะขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ผู๎บริหารไมํเป็นผู๎น าทางวิชาการ โรงเรียน
ด าเนินกิจกรรมไมํถูกต๎อง ขาดการพัฒนาด๎านเครื่องมือและเทคโนโลยี เป็นต๎น พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ได๎เปลี่ยนแปลงสถานภาพ
โรงเรียนเอกชนในระบบให๎เป็นนิติบุคคล โรงเรียนเอกชนในระบบ หมายถึง โรงเรียนเอกชนซึ่งจัดการศึกษา
โดยก าหนดจุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษา  ที่แนํนอน แตกตํางจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งจัดการศึกษาโดยมีความ
ยืดหยุํนในด๎านจุดมุํงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 
(มาตรา 4) ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด๎วยตัวแทน
ผู๎ปกครอง ตัวแทนครู และผู๎ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 30 มาตรา 31) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นําจะมีสาเหตุจาก
ความต๎องการของรัฐ ที่จะให๎โรงเรียนเอกชนเป็นองค์การ แหํงนวัตกรรม (Innovative Organization) เพราะ
แนวคิดพ้ืนฐานขององค์การแหํงนวัตกรรม คือ การปรับปรุงกระบวนการท างานอยํางตํอเนื่อง ซึ่งสอดคล๎อง
กับหลักการจัดการศึกษา ข๎อ 3 ใน มาตรา 8 ของพระราช บัญญัติการศึกษาแหํงชาติ คือ การปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

องค์การแหํงนวัตกรรม เป็นองค์การที่มุํงเน๎นให๎บุคลากรคิดสิ่งใหมํๆ อยูํเสมอ ทั้งสิ่งใหมํ ที่เป็น
วิธีการท างานและผลงาน เน๎นการเปลี่ยนแปลงด๎วยกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือใหมํๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
(อัปสร เสถียรทิพย์, 2554, หน๎า 5 - 9) ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเริ่มมาตั้งแตํปีการศึกษา 2553 การวิจัยและพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ใช๎
เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดหวังวําจะเกิดผลลัพธ์             
ที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ 1) นวัตกรรมประเภทวัตถุที่จับต๎องได๎ ซึ่งอาจจะเป็นชิ้นงาน เชํน คอมพิวเตอร์             
ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรมเสริมความรู๎ คูํมือประกอบการท างาน 2) นวัตกรรมประเภทที่เป็น
รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ ระบบปฏิบัติการ เชํน รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ 
ระบบการท างาน เป็นต๎น นราวัฒน์ ชุติวงศ์ และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2544, หน๎า 48-58) ได๎ท าการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นองค์การแหํงนวัตกรรมในประเทศไทย จากองค์การที่ได๎รับการจัดอันดับให๎เป็น
องค์การที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมของปี ค.ศ. 2009 จ านวน 200 องค์การ โดยใช๎แบบสอบถามที่จัดสํงให๎
พนักงานองค์การละ 3 คน ที่เป็นตัวแทนของบุคลากรในระดับบริหารสูงสุด ผู๎บริหารระดับกลาง และ
พนักงานระดับปฏิบัติการ พบวํา มีปัจจัยซึ่งสํงผลตํอการเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม 4 ปัจจัย ได๎แกํ              
1) การสื่อสารภายในองค์การแบบเปิด 2) การให๎ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การ 3) การสนับสนุนทุกด๎าน
จากฝุายบริหาร และ 4) การเข๎าถึงข๎อมูลเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมสํวนปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาสูํ
องค์การแหํงนวัตกรรม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การให๎ความส าคัญกับบุคลากร ประกอบด๎วย                
1) การพัฒนาความรู๎ความสามารถอยูํตลอดเวลา 2) การให๎รางวัลเพ่ือกระตุ๎น การท างาน 3) การสํงเสริมให๎
พนักงานมีเจตคติ เชิงบวก และ 4) มีการน าประสบการณ์ของบุคคลมาชํวยในการพัฒนานวัตกรรม                  
การพัฒนาความรู๎ความสามารถของบุคลากรในองค์การอยูํเสมอในองค์การแหํงนวัตกรรม คือเรื่องเดียวกันกับ
การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
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ขั้นพ้ืนฐาน สํวนการน าประสบการณ์ของบุคคลมาชํวยในการพัฒนานวัตกรรม ตรงกับกับแนวคิดเรื่องการ
จัดการความรู๎ (Knowledge Management) ซึ่งได๎รับความสนใจในองค์การแหํงนวัตกรรมภาครัฐ ในประเทศ
ไทย เชํน หนํวยงานในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ปัจจัยเหลํานี้ จึงนําจะมีอิทธิพลตํอความเป็นองค์การแหํง
นวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน เชํนเดียวกัน 

ด๎วยเหตุผลข๎างต๎น จึงมีความจ าเป็นในการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติ
คุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม เพ่ือให๎โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสามารถประยุกต์ใช๎ให๎
เหมาะสมกับบริบท เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนอื่นๆ สูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม 
สามารถน ามาก าหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาองค์การได๎ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ สร๎างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ              
สูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 ประการ คือ  
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การ
แหํงนวัตกรรม  
 2. เพ่ือสร๎างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํง
นวัตกรรม  
 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํง
นวัตกรรม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

วิจัยรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม ผู๎วิจัย
ได๎ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตามล าดับดังนี้ 
 1. ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 
 2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแหํงนวัตกรรม ได๎แกํ ความหมายขององค์การแหํง
นวัตกรรม ความส าคัญขององค์การแหํงนวัตกรรม การจัดการความรู๎สูํองค์การแหํงนวัตกรรม ทฤษฎี
แรงจูงใจเพ่ือองค์การแหํงนวัตกรรม การพัฒนาองค์การแหํงนวัตกรรม ผู๎น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู๎บริหาร การบริหารองค์การนวัตกรรม และองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์การแหํงนวัตกรรม 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํง
นวัตกรรม แบํงออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทั่วไปและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูํความเป็นองค์การแหํง
นวัตกรรมโดยการสัมภาษณ์ผู๎บริหาร ครูวิชาการ รวม 10 คน และสัมภาษณ์ผู๎ทรงคุณวุฒิทางการ
บริหารการศึกษา จ านวน 5 คน ใช๎แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร๎าง วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา  
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 ขั้นตอนที่ 2 สร๎างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํง
นวัตกรรม โดยใช๎กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ด๎วยเทคนิคการสนทนากลุํม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได๎ในการน ารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ
สูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม โดยใช๎แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎รับ
ใบอนุญาต ผู๎อ านวยโรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียนฝุายวิชาการ และครูใน โรงเรียนจันทราพระ
กิตต ิจ านวน 60 คน วิเคราะห์ข๎อมูลโดยสถิติพ้ืนฐาน ได๎แกํ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็น
องค์การแหํงนวัตกรรม ตามความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎บริหาร และครูวิชาการของโรงเรี ยนแบํง
ออกเป็น 7 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ได๎แกํ 1) การจัดโครงสร๎างแบบยืดหยุํน 2) การสร๎างกลยุทธ์เชิง
นวัตกรรม 3) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม             
4) การสร๎างวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม 5) ภาวะผู๎น าเชิงนวัตกรรม
ของผู๎บริหารสถานศึกษา 6) การสร๎างทีมงานเฉพาะกิจ และ 7) เครือขํายความรํวมมือที่หลากหลาย 
 2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม              
มี 8 องค์ประกอบ แบํงออกเป็นด๎านปัจจัย 4 องค์ประกอบ ด๎านกระบวนการ 2 องค์ประกอบ และ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  ด๎านปัจจัย ได๎แกํ 1) จัดโครงสร๎างแบบยืดหยุํนที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม                  
2) ภาวะผู๎น าเชิงนวัตกรรมของผู๎บริหารสถานศึกษา 3) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม 4) เครือขํายความรํวมมือที่หลากหลายตํอการสร๎างนวัตกรรม  
  ด๎านกระบวนการ ได๎แกํ 1) การสร๎างกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม 2) สร๎างทีมงานเฉพาะกิจ
ที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม  
  ด๎านสิ่งแวดล๎อมขององค์การ ได๎แกํ 1) สร๎างวัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือตํอการสร๎าง
นวัตกรรม 2) สร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม  
 3. การประเมินความเป็นไปได๎ของการน ารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ            
สูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม พบวํา โดยภาพรวม มีคําเฉลี่ยของความเป็นไปได๎อยูํในระดับมาก  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม                
มี 8 องค์ประกอบ แบํงออกเป็นด๎านปัจจัย 4 องค์ประกอบ ด๎านกระบวนการ 2 องค์ประกอบ และ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 2 องค์ประกอบ มีผลการประเมินความเป็นไปได๎ของการน ารูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม พบวํา โดยภาพรวม มีคําเฉลี่ยของ
ความเป็นไปได๎อยูํในระดับมาก 
 อยํางไรก็ตามมีข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช๎เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว๎ ดังนี้ 
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 1. ผู๎บริหารในโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณควรสํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนสูํความ
เป็นองค์การแหํงนวัตกรรม ด๎วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล๎องกับเปูาหมายขององค์การ 
 2. ผู๎บริหารโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ ควรน ารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสูํความเป็น
องค์การแหํงนวัตกรรม โดยจัดโครงสร๎างแบบยืดหยุํน พัฒนาภาวะผู๎น า เชิงนวัตกรรมของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ระดมสมองสร๎างกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม สร๎างทีมงานเฉพาะกิจ ก าหนดภาระงานหน๎าที่  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร สร๎างวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศที่เอ้ือตํอการ
สร๎างนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และสร๎างเครือขํายความรํวมมือที่หลากหลาย และควร
น าไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทและความพร๎อม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํง
นวัตกรรม ส าเร็จลุลํวงได๎ต๎องวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได๎ด๎วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์            
ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง ที่ได๎ให๎ค าแนะน า ข๎อเสนอแนะ อยํางเป็นกัลยาณมิตร ขอบพระคุณ 
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา เจริญพานิช ศาสตราจารย์ ดร.ธีระรุญเจริญ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์              
ดร.รัชนี ชังชู  ดร.ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ ที่ได๎กรุณาเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ ในการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณสูํความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม 
และขอบพระคุณผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุธีธร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนและโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ที่เปิดโอกาสให๎ ศึกษา
โรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศท่ีบํงถึงความเป็นองค์การแหํงนวัตกรรม  

ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนจันทราพระกิตติคุณทุกทํานที่ได๎กรุณาให๎
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอบพระคุณ ผอ.อรุโณทัย อํอนอ๎าย ภรรยาและ ลูกสาว 
ลูกชาย ที่ อุปถัมภ์ และให๎ก าลังใจ ขอบคุณผู๎อยูํ เบื้องหลังของแรงบันดาลใจในการวิจัยครั้งนี้ 
คุณประโยชน์อันพึงมีจากวิจัยครั้งนี้ ขออุทิศแดํบูรพคณาจารย์ และผู๎มีพระคุณทั้งหลายที่ไมํสามารถ
กลําวนาม ณ ที่นี้ได๎ 
 
เอกสารอ้างอิง 

นรวัฒน์ ชุติวงศ์ และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี. (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิผลตํอการเป็นองค์กรแหํง 
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รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแม่ในโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  
จังหวัดพิษณุโลก 

Educational Management Model for Student Mom in Bangrakum  
Wittayasuksa School Phitsanulok Province. 

 
ดร.สุเนตร  ทองค าพงษ ์1 

Dr. Sunate Tongkumpong 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํในโรงเรียน
บางระก าวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีวิธีด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพและแนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ โดยศึกษาสภาพจากเอกสารรวมทั้งประสบการณ์การจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนแมํในตํางประเทศ และศึกษาแนวทางจากผู๎เชี่ยวชาญ 2) การสร๎างรูปแบบ            
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํในโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา โดยยกรํางรูปแบบ และตรวจสอบ
รูปแบบด๎านความเหมาะสมด๎วยการใช๎แบบสอบถามผู๎เชี่ยวชาญกลุํมเดิม และ 3) การประเมินรูปแบบ          
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํในโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษาด๎านความเป็นไปได๎ในการน าไปใช๎               
โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง จ านวน 60 คน 
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยหาคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ในบทความเรื่องนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาสภาพและ            
แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ พบวํา   
 สภาพและแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย 3 ประเด็นได๎แกํ     
ปัจจัยการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ คณะท างานการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ                
และกระบวนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการศึกษา, นักเรียนแม ํ
 
ABSTRACT 
 This research aimed to develop the Educational Management Model for 
Student Mom in Bangrakum Wittayasuksa School Phitsanulok Province, the specific 
objective of this research were to 1) conduct study on documents and explore three 
basic schools with educational management for Student Mom and inquire opinions 
of 20 experts. 2) construct a tentative model and check its appropriateness through 
questionnaires of 20 experts. 3) evaluate the feasibility through opinions of 60 
stakeholders, the directors or deputy directors of schools and other important 
personnel. The statistics used for data analysis are means and standard deviation. 
 
 
                                                             
1 ดร.สุเนตร  ทองค าพงษ์ โทรศัพท์ 0813248211 
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 This article is presenting the findings in step 1 by studying documents and 
exploring three basic schools with educational management for student mom and 
inquiring opinions of 20 experts. The research for the purposes of research questions 
2 and 3 are on going process. 
 The research findings in step 1 revealed the following results. The conditions 
and guidelines of Educational Management Model for Student Mom in Bangrakum 
Wittayasuksa School were composed of three factors: They were the factors of the 
educational management for Student Mom, the working groups of educational 
management for Student Mom, and the processes of educational management for 
Student Mom. 
 
Keywords: Educational management model, Student Mom 
 
บทน า 

วิวัฒนาการของโลกได๎ยํางเข๎าสูํยุคสังคมแหํงการเรียนรู๎  (Knowledge-based Society)            
ซึ่งเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งในด๎านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง สํงผลกระทบทั้งด๎าน
ดีและด๎านร๎ายตํอวิถีชีวิตผู๎คนทั่วโลก การปรับตัวทางด๎านการศึกษาจึงเป็นความพยายามหนึ่งที่ส าคัญ  
เพ่ือพัฒนาความรู๎ความคิดและความสามารถของมนุษย์ให๎สามารถรับรู๎อยํางรอบรู๎และเทําทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21  
 แตํจากกองทุนประชากรแหํงสหประชาชาติ (UNFPA) (2554) ได๎ระบุถึงสถิติทั่วโลกวํา มีการออก
จากระบบการศึกษากลางคันจ านวนไมํน๎อย โดยมีสาเหตุมาจากความเบื่อหนํายการเรียน เครียดจากการ
เรียน ทะเลาะวิวาท ติดเพ่ือน ติดสารเสพติด ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ การตั้งครรภ์ไมํพร๎อม เชาว์ปัญญาการ
เรียนตกต่ า สอดรับกับจ านวนตัวเลขเด็กออกกลางคันของประเทศไทยที่เป็นปัญหาอยูํ จากข๎อมูลของ
กองทุนประชากรแหํงสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (2556) ปรากฏวํามีเด็กออกกลางคัน จ านวน 
37,827 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.56 ทั้งนี้โรงเรียนสํวนใหญํไมํได๎จัดมาตรการรองรับหลังจากที่นักเรียนออก
จากระบบโรงเรียนไปแล๎ว สํงผลให๎เด็กเหลํานั้นใช๎ชีวิตอยํางไร๎เปูาหมายและมีแนวโน๎มอาจถูกชักจูงให๎
กระท าความผิด เชํน เสพสารเสพติด กํออาชญากรรม สํงผลกระทบรุนแรงเป็นปัญหาสังคมตามมา 
สอดคล๎องกับข๎อมูลจากสถานพินิจระบุวํา ร๎อยละ 60 ของเด็กออกกลางคันจากระบบโรงเรียนมาอยูํใน
สถานพินิจ นอกจากนั้นกฤตยา อาชวนิจกุล (2554) ยังพบสาเหตุหนึ่งของการออกกลางคันที่นําสังเกตวํา
เป็นภาพสะท๎อนการเลือกปฏิบัติทางเพศในสังคมไทย กลําวคือ ระหวํางปีการศึกษา 2548 - 2552          
มีจ านวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนเพราะแตํงงาน เป็นอัตราสํวนนักเรียนชายตํอนักเรียนหญิง เทํากับ          
1 ตํอ 8.7 ส าหรับประเทศไทย (กรมอนามัย, 2556) ได๎รายงานวําอัตราการคลอดบุตรของคุณแมํวัยรุํน                     
อายุ 15-19 ปี อยูํที่ประมาณ 70 รายตํอหญิงวัยเดียวกัน 1,000 ราย ซึ่งนับเป็นคําเฉลี่ยที่สูงกวําคําเฉลี่ย
ของระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งอยูํที่ 56 รายตํอหญิงในวัยเดียวกัน 1,000 ราย จึงเป็นข๎อสังเกตวําเกิดอะไร
ขึ้นกับเด็กหญิงเหลํานี้ ซึ่งอยูํในวัยที่ควรได๎ศึกษาเลําเรียน 

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 ตั้งอยูํที่อ าเภอ
บางระก า หํางจากตัวอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  ประมาณ 15 กิโลเมตร จัดการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียน 700 คน สภาพชุมชนที่ตั้งอยูํรอบ
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โรงเรียนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ครอบครัวของนักเรียนสํวนใหญํเป็นเกษตรกร รายได๎น๎อย  นักเรียนมี
ความเสี่ยงทั้งด๎านการเรียน ด๎านสุขภาพ ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านพฤติกรรม ในทุกภาคเรียนจะเกิดกรณี
นักเรียนหญิงตั้งครรภ์ บางรายได๎มีการแก๎ปัญหากันเองด๎วยการไปท าแท๎ง บางรายปกปิดครูและผู๎ปกครอง
จนถึงก าหนดคลอด  สํงผลกระทบตํอสุขภาพทั้งแมํและทารก รวมทั้งบางรายอาจเสียการเรียนหรือหยุด
เรียนไปเลย หากนักเรียนแมํเหลํานี้เสียโอกาสการพัฒนาตนเองด๎วยการศึกษา สํงผลกระทบตํอการด าเนิน
ชีวิต ภาระการเลี้ยงดูบุตรที่อาจเกิดภาวะทุโภชนาการ เป็นอุปสรรคทั้งด๎านการอบรมปลูกฝัง ตลอดจน
การศึกษาของบุตร เพ่ือให๎เกิดภาพจริงของความเป็นสากลแหํงการบริหารประเทศทั่วโลกในนานา
อารยประเทศซึ่งตํางเน๎นกลไกการศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาคนรวมทั้งความส าคัญของสตรีตํอการ
พัฒนา ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจอันเป็นความปรารถนาอยํางแรงกล๎าที่จะท าการศึกษาเรื่อง
รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํในโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
 
จุดประสงค์ของการวิจัย 
 จุดมุํงหมายหลัก คือ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํโรงเรียนบาง
ระก าวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 

จุดมุํงหมายเฉพาะ คือ เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
แมํโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข๎อง คือ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา 
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลการตั้งครรภ์ไมํพร๎อมของเด็กและเยาวชน 
 3. แนวคิดการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํของตํางประเทศ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ก าหนดขอบเขตของการวิจัยในขั้นการศึกษาสภาพและแนวทางการ
จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก แบํงออกเป็น 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1.1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ๎ง โดยศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข๎อง 

ขั้นที่ 1.2 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ จากประสบการณ์การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาภายในประเทศ โดยการสัมภาษณ์ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์
ในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ จ านวน 3 แหํง  

ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ โดยใช๎แบบสอบถามจาก 
ผู๎เชี่ยวชาญที่มีความรู๎และ/หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 20 คน  
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ผลการวิจัย 
 1. สภาพการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง พบวํา ประเด็นของการจัดการศึกษานักเรียนแมํโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา            
มีความสัมพันธ์กัน 3 ประเด็น ได๎แกํ 1) ปัจจัยการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ 2) คณะท างาน 
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ และ 3) กระบวนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ดังนี้ 

 1.1 ปัจจัยการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย  
1) กฎหมาย และ 2) บุคลากร ได๎แกํ ผู๎บริหาร/ผู๎จัด ครู/ผู๎สอน/ผู๎ให๎/ผู๎ถํายทอด ผู๎เรียน และผู๎มีสํวน
รํวม/ผู๎สนับสนุน 

 1.2 คณะท างานการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย 1) โครงสร๎าง
เครือขําย 2) บทบาทหน๎าที่ 

 1.3 กระบวนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย 1) กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติส าหรับบุคลากร สนับสนุนปัจจัยเอ้ือ 2) กระบวนการเยียวยาฟ้ืนฟูส าหรับนักเรียน
แมํ ใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือ เงินทุน และฟ้ืนฟู 3) กระบวนการจัดการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนแมํ ได๎แกํ 
ระบบการศึกษา ทักษะชีวิต การออกแบบการเรียนรู๎ การจัดเวลา การใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎                
การวัดผลประเมินผล 

2. แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํจากประสบการณ์การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา พบวํา ประเด็นของการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
ประกอบด๎วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

 2.1 ปัจจัยการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย 1) กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาและเด็ก 2) บุคลากร ได๎แกํ ผู๎บริหาร ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง เครือขําย คณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรตําง ๆ และท๎องถิ่น 

 2.2 คณะท างานการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย คณะกรรมการ
อ านวยการและ 2) คณะกรรมการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ  

 2.3 กระบวนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย 1) กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติส าหรับบุคลากร 2) กระบวนการเยียวยา/ฟ้ืนฟูส าหรับนักเรียนแมํ 3) กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนแมํ   

3. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญได๎เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย 3 ประเด็น
ดังนี้ 1) ปัจจัยการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ 2) คณะท างานการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ 
และ 3) กระบวนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย 3 ระยะได๎แกํ ระยะที่ 1 
กระบวนการปรับเปลี่ยนเจตคติส าหรับบุคลากร ระยะที่ 2 กระบวนการเยียวยาฟ้ืนฟูส าหรับนักเรียน
แมํ ระยะที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนแมํ  

 

สรุปและอภิปรายผล 
สภาพและแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย 3 ประเด็น ได๎แกํ 

ปัจจัยการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ คณะท างานการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ และ
กระบวนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ โดยสภาพการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ พบวํา  
ในรายละเอียดยํอยของปัจจัยการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํนี้คือ สภาพอันได๎แกํ กฎหมายซึ่ง
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เป็นสาระส าคัญแหํงเจตนารมณ์ในการพัฒนาคนด๎วยการศึกษาด๎วยความเสมอภาค ในขณะที่
จ าเป็นต๎องอาศัยพฤติกรรมเชิงบวกที่พึงประสงค์ของบุคลากร จึงจะสามารถขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลงให๎นักเรียนแมํได๎รับโอกาสทางการศึกษาเป็นครั้งที่สองหลังจากการก๎าวพลาด อันเป็นไป
ตามแนวคิดต๎นทุนชีวิต ที่สุริยเดว ทรีปาตี (2552) ได๎กลําววํา เป็นต๎นทุนพ้ืนฐานที่มีผลตํอการพัฒนา
ให๎คนๆหนึ่งด ารงชีพอยูํในสังคมได๎อยํางเข๎มแข็งประกอบด๎วย 5 พลัง มี พลังตัวตน พลังครอบครัว 
พลังปัญญา พลังเพื่อน และพลังชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่ส าคัญตํอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 

แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํ พบวํา  กลุํมบุคคลที่รํวมมือกันมีหน๎าที่
รับผิดชอบขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา ได๎แกํ 1) คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนแมํ ประกอบด๎วย โครงสร๎างและหน๎าที่ 2) คณะกรรมการด าเนินการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนแมํ รายละเอียดของคณะกรรมการแตํละชุดมีความจ าเป็นส าคัญที่จะต๎องมีสํวนรํวม
เป็นเครือขํายจาก บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามแนวคิดการสร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมของ 
ประยูร  อัครบวร (2553) มีข๎อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับแนวทางการสร๎างเครือขํายส าหรับผู๎ปกครองให๎มีความรู๎เรื่อง
ปรากฏการณ์นักเรียนแมํ  

2. ควรมีการศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนกรณีศึกษานักเรียนแมํหลากหลายกรณี เพ่ือน าเสนอ
เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนแมํเป็นรายกรณีอยํางเป็นระบบตํอไป 
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การบริหารการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 2 

Kindergarten educational administration of private schools in Tak 
Primary Education Service Area Office 2 

 
ไพบูลย์  โคกกระชาย1 

   Paiboon Kokkrachay 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง การบริหารการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค์1.เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  2.  เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการบริหารการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอบเขตของการศึกษา ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและครูผู๎สอนในสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 106 คน จ าแนกเป็น เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เป็น
แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale) และข๎อเสนอแนะแนวทางการบริหารการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็น
ค าถามปลายเปิด (Open-Ended) ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง ทั้งนี้ได๎รับแบบสอบถาม
กลับคืนทั้งหมด 106 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ90 วิเคราะห์โดยการหาคําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวํา 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 6 
ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 7          
ด๎านการจัดการศึกษา และ มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกระทรวง ตามล าดับ 

2. แนวทางการบริหารการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎แนวการพัฒนาดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ควรสํงเสริมกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กปฏิบัติตนตามข๎อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช๎ชีวิตประจ าวันเพ่ือรู๎จักเกี่ยวกับยาเสพติดให๎หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดปฏิ บัติอยําง
สม่ าเสมอ 

มาตราที่ 2 ควรสํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎เด็กรู๎จักควบคุมอารมณ์และให๎เหมาะสมกับและ
รู๎จักกาลเทศะและเป็นที่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู๎อ่ืน 

มาตรฐานที่ 3 ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กมีวินัยและคุณธรรมตามคํานิยม 12 ประการ 
มาตรฐานที่ 4 ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กมีความสนใจเรียนรู๎จากสิ่งรอบตัวและเกิดการ

เรียนโดนเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
                                                             
1 ไพบูลย์  โคกกระชาย นักศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  สถาบันนอร์ทเทิร์น ตาก 
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มาตรฐานที่ 5 ควรสํงเสริมและพัฒนาให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจปรัชญาและหลักการ 
จุดหมายและสาระการเรียนรู๎ของหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 6 ควรสํงเสริมให๎ครูจัดท าสารนิทัศน์และมีการวางแผนจัดท าและแสดงข๎อมูลที่
หลากหลาย 

มาตรฐานที่ 7  ผู๎บริหารควรสํงเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนรู๎มุํงสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มาตรฐานที่ 8 สํงเสริมเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษาควรสํงเสริมการจัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 10 สํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก 
มาตรฐานที่ 11 สํงเสริมจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎เด็กบรรลุเปูาหมายปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยควรสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมสํงเสริมตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและติดตามผลการด าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายโดยโครงการ
และกิจกรรมตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ค าส าคัญ : การบริหารการศึกษาปฐมวัย,สถานศึกษาเอกชน 

การบริหารการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การด าเนินงานจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีอายุ
ระหวําง 3–5 ปี ของสถานศึกษาเอกชน  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของส านักทดสอบ 

สถานศึกษาเอกชน หมายถึง โรงเรียนที่ เปิดสอนในระดับปฐมวัย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

 
Abstrac 

The purposes of the research seemed to investigate (1) childhood educational 
administration of private schools under Tak Primary Educational Service Area Office 2, and to 
explore (2) guidelines for childhood educational administration of private schools under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2. The samples of the research were 106 principals and 
teachers. The instrument used in the research was questionnaires (Rating Scale) with open-
ended questions. Questionnaires were returned completely. The collected data were 
analyzed by frequency, percentages, arithmetic means and standard deviation.  
The findings of the research indicated that;  

1. On the whole, childhood educational administration of private schools under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be highly satisfied. When each side was 
considered, it was found that it seemed to be highly satisfied. The highest mean score seemed 
to be standard 6; that is, principals can practice effective performance management 
completely. In addition, the second and the third high mean scores were standard 7: 
education management and standard 8: Internal Quality Assurance respectively. 

2. Guidelines for childhood educational administration of private schools under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2 contained 11 standards as follows; 

Standard 1: Promote the activities for children to follow the safety rules in daily life to 
protect children from the peril of drugs. 
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Standard 2: Provide the activities to encourage self-command, circumstance, and 
expressing admittance. 

Standard 3: Provide the activities to help children follow the 12 National Main Values 
Standard 4: Provide the activities to give children an opportunity to learn from 

environment to lead to “Child-centered learning” 
Standard 5: Provide the projects for teacher development to learn philosophy, 

objectives, and contents of the schools’ curriculums. 
Standard 6: Support teachers to prepare the documentation for children with planning 

and showing various data.  
Standard 7: The principals should permit the teachers to write the research for learning 

to the sustainable development. 
Standard 8: Give parents the opportunity to participate in schools. 
Standard 9: Support creating the administration information system. 
Standard 10: Provide the learning sources for children’s development. 

Standard 11: Promote projects and activities that can help children achieve objectives, 
philosophy, vision, school focuses. In terms of Early Childhood Education, principals and 
teachers should promote and develop the activities based on an early childhood education 
policy with project follow-up based on the development plan of schools.   
 
บทน า 

การบริหารศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของสถานรับเลี้ยงเด็ก
โรงเรียนอนุบาล และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา หรืออยูํในโรงเรียนมัธยม 
ทั้งของภาครัฐเอกชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎จัดในสถานศึกษาดังตํอไปนี้  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได๎แกํ ศูนย์เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ์ของสถาบันศาสนาศูนย์บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่มของ
เด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต๎องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยํางอ่ืน จึงท าให๎
หนํวยงานหลายองค์กรมีความต๎องการที่จะเปิดสถานบริการในด๎านการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น อยํางไรก็
ตามเปูาหมายที่ส าคัญของสถานศึกษาแตํละระดับ คือ การพัฒนาตัวผู๎เรียนให๎ประสบความส าเร็จใน
การด ารงชีวิตในแตํละชํวงอายุ หรือในแตํละชํวงวัย กลําวคือ สถานศึกษาต๎องมีการบริหารจัดการด๎าน
การศึกษาอยํางเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542   

การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยเอกชนในส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 2 จึงมีการแขํงขันกันมากขึ้นทั้งนี้จ านวนรายหัวนักเรียนก็มีสํวนส าคัญที่จะท า
ให๎โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการรับเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่โรงเรียนเอกชน
จะต๎องเรํงรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของตนเพ่ือให๎เกิดความไว๎วางใจกับผู๎ปกครองที่จะน า
บุตรหลานเข๎ามาสมัครเรียน อีกทั้งต๎องพยายามให๎สถานศึกษาของตนเองได๎รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน หรือได๎รับรางวัลที่สังคมและวงการศึกษายอมรับ เชํน โรงเรียนที่ได๎รับการผํานการประเมิน
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ฉะนั้นเพ่ือให๎ได๎
มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพจะต๎องอาศัยปัจจัยความรํวมมือกันหลายฝุาย 
เชํน ผู๎บริหารครู ผู๎ปกครอง และชุมชน อีกทั้งโรงเรียนมีปัจจัยความพร๎อมทางด๎านทรัพยากร สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีตําง ๆ ที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ดังที่ ดร.จ า รัส นองมาก 
(2544 , 3 ) กลําววํา การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ เป็นการจัดทารายละเอียดลักษณะหนํวยงานที่มี
คุณภาพ วําในแตํละด๎านจะเป็นเชํนไร เพื่อให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎ปฏิบัติให๎บรรลุลักษณะ ดังกลําว มาตรฐาน
จึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการกํอสร๎างของวิศวกร โดยปกติแล๎วหนํวยงานตํางๆ จะรํวมกันก าหนด
มาตรฐานคุณภาพของหนํวยงาน เป็นความคาดหวังที่จะต๎องผลักดันให๎บรรลุ โดยระบุลักษณะ
คุณภาพในแตํละเรื่อง พร๎อมตัวบํงชี้ที่แสดงถึงคุณภาพตามลักษณะดังกลําว เพ่ือให๎บุคลากรที่
เกี่ยวข๎องใช๎เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ และเมื่อสถานศึกษามีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่วางไว๎ การที่จะได๎มาซึ่งคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับ
ของคนท่ัวไป และสังคม จึงต๎องมีการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก และการประเมินภายนอก
เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนํวยงานหรือ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุํงให๎การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดี
ยิ่งขึ้น (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556, 10) 

จากข๎อมูลและเหตุผลที่กลําวมาทั้งหมดนี้ ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการด าเนินงาน และ
ปัญหาและข๎อเสนอแนะในการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือให๎ได๎ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
เอกชนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 เพ่ือน าผลการศึกษามาใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาที่ผู๎ศึกษาสังกัดอยูํ ตลอดทั้ง
เสนอผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องน าไปใช๎เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนพัฒนาในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยให๎ได๎มาตรฐานและมีคุณภาพตํอไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                                                                                                                     

2.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

จีรวรรณ ขรภูมิ (2549 ,86) ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พบวํา ปัจจัยด๎านผู๎บริหารที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
คือ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู๎บริหารเป็น
ผู๎มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถแนะน าหลักการให๎ครูทุกคนหาแนวทางปฏิบัติงานรํวมกัน
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน การที่ผู๎บริหารได๎ใช๎ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
โรงเรียน จะท าให๎ครูเกิดมุมมองใหมํ ๆ และเลือกใช๎วิธีการใหมํ ๆ เพ่ือน ามาจัดการเรียนการสอน            
การปฏิบัติงาน สํงผลตํอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยให๎สูงขึ้นด๎วย สอดคล๎องกับแนวคิดและทฤษฎีของเซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1990,            
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19-27) โดยชี้ให๎เห็นวําภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารมีลักษณะเป็นผู๎น าแบบเสริมสร๎าง 
(Leader as Building) ปลุกเร๎าศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะท างานเพ่ือสถาบันโดยสํวนรวม 
มิใชํเพ่ือพวกพ๎องของตน โดยผู๎น าจะเปลี่ยนแปลงความพยายาม และพัฒนาความสามารถของผู๎ตาม
ให๎สูงขึ้น ท าให๎ผู๎ตามกลายเป็นผู๎มีศักยภาพ และยอมทุํมเทการท างานเพ่ือคุณภาพของโรงเรียน 

จรัส อติวิทยาภรณ์ (2553,159) กลําววํา ตามปกติหน๎าที่และความรับผิดชอบของผู๎บริหาร         
มีหลายด๎าน เชํน งานด๎านวิชาการ งานด๎านบุคลากร และงานด๎านกิจการนักเรียน เป็นต๎น งานแตํละ
อยํางจะส าเร็จได๎นั้น ขึ้นอยูํกับความสามารถของผู๎บริหารในการติดตํอสื่อสาร ทั้งนี้เพราะการ
บริหารงานเป็นการติดตํอประสานงานให๎ผู๎อื่นด าเนินงานตามค าสั่งของผู๎บริหารทั้งสิ้น 

สรุปได๎วํา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีปัจจัยที่จะสํงเสริมให๎การจัดการศึกษาได๎อยํางมี
คุณภาพตามมาตรฐานต๎องประกอบไปด๎วยผู๎บริหารต๎องมีความรู๎ความสามารถด๎านการศึกษาปฐมวัย 
ครูผู๎สอนมีความรู๎ด๎านจิตวิทยาการดูแลเด็ก และความสามารถด๎านการจัดประสบการณ์ การจัดทาสื่อ
การเรียนการสอน ผู๎ปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจในการดูแลเด็กวัยอนุบาล อีกทั้งการจั ด
สภาพแวดล๎อมต๎องให๎เหมาะสมกับวัยและคุณลักษณะของเด็ก และที่ส าคัญการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาต๎องให๎มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งขวัญและกาลังใจของครูผู๎สอนและบุคลากร          
ก็เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะทุํมเทกาลังกาย กาลังใจในการพัฒนาเด็กและสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐานสากล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ  ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนในสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 106 คน  จ าแนกเป็น 
 1.1 จ าแนกตามต าแหนํง 
  1.1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา     จ านวน 39 คน 
  1.1.2  ครูผู๎สอนปฐมวัย  จ านวน 67 คน 
 2. กลุํมตัวอยําง   
 กลุํมตัวอยํางที่ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุํม  
 2.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก 
เขต 2 จ านวน 39 คน ได๎มาโดยวิธีการเลือกอยํางเจาะจง 
 2.2 ครูผู๎สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษา
ประถมศึกษา ตาก  เขต 2 ปีการศึกษา  2557  จ านวน 67 คน   โดยวิธีการเลือกอยํางเจาะจง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 พบวําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลข๎อมูลสถานภาพของตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร๎อยละ 96.20  เพศชายคิดเป็นร๎อยละ 3.80 สํวนใหญํมีอายุต่ ากวํา 30 ปีคิดเป็นร๎อยละ 
56.60  สํวนใหญํเป็นครูประจ าชั้นคิดเป็นร๎อยละ 87.70 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น          
ร๎อยละ 60.40 โดยมีรายได๎ ต่ ากวํา 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 56.60 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของส านักทดสอบ
ทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย          
ในสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 พบวํา การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของส านักทดสอบทดสอบทาง
การศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย                  
ในสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก (µ = 4.30, σ = .38 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ  มาตรฐานที่ 6 ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและ          
เกิดประสิทธิผล  (µ = 4.40 , σ = .39 ) รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 7 ด๎านการจัดการศึกษา (µ = 
4.30 , σ = .42 ) และ มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกระทรวง (µ = 4.27 , σ = .46 ) ตามล าดับ 
ตอนที่ 3 จากข๎อเสนอแนะแนวทางในแบบสอบถามปลายเปิดทางการบริหารการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎แนวการพัฒนา
ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ควรสํงเสริมกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กปฏิบัติตนตามข๎อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช๎ชีวิตประจ าวันเพ่ือรู๎จักเกี่ยวกับยาเสพติดให๎หลีกเลี่ ยงจากสิ่งเสพติดปฏิบัติอยําง
สม่ าเสมอ 
 มาตราที่ 2 ควรสํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎เด็กรู๎จักควบคุมอารมณ์และให๎เหมาะสมกับและ
รู๎จักกาลเทศะและเป็นที่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู๎อ่ืน 
 มาตรฐานที่ 3 ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กมีวินัยและคุณธรรมตามคํานิยม 12 ประการ 
 มาตรฐานที่ 4 ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กมีความสนใจเรียนรู๎จากสิ่งรอบตัวและเกิดการ
เรียนโดนเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานที่ 5 ควรสํงเสริมและพัฒนาให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจปรัชญาและหลักการ 
จุดหมายและสาระการเรียนรู๎ของหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 6 ควรสํงเสริมให๎ครูจัดท าสารนิทัศน์และมีการวางแผนจัดท าและแสดงข๎อมูล        
ที่หลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 7  ผู๎บริหารควรสํงเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนรู๎มุํงสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มาตรฐานที่ 8 สํงเสริมเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษาควรสํงเสริมการจัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 มาตรฐานที่ 10 สํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 11 สํงเสริมจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎เด็กบรรลุเปูาหมายปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยควรสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมสํงเสริมตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและติดตามผลการด าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายโดยโครงการ
และกิจกรรมตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ข๎อมูลสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม  พบวําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลข๎อมูลสถานภาพของ
ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงคิดเป็นร๎อยละ 96.20  เพศชายคิดเป็นร๎อยละ 3.80            
สํวนใหญํมีอายุต่ ากวํา 30 ปีคิดเป็นร๎อยละ 56.60  สํวนใหญํเป็นครูประจ าชั้นคิดเป็นร๎อยละ 87.70  
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 60.40 โดยมีรายได๎ ต่ ากวํา 15,000 บาท คิดเป็น  
ร๎อยละ 56.60  ตอนที่ 2 ระดับการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของส านั ก
ทดสอบทางการศึกษา การบริหารการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 พบวําการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของส านักทดสอบทางการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายมาตรฐานพบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 6 ผู๎บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 7 
ด๎านการจัดการศึกษาและ มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกระทรวงตามล าดับ 
 ข๎อเสนอแนะแนวทาง การบริหารการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   

มาตรฐานที่ 1 ควรสํงเสริมกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กปฏิบัติตนตามข๎อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช๎ชีวิตประจ าวันเพ่ือรู๎จักเกี่ยวกับยาเสพติดให๎หลีกเลี่ ยงจากสิ่งเสพติดปฏิบัติอยําง
สม่ าเสมอ 

มาตราที่ 2 ควรสํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎เด็กรู๎จักควบคุมอารมณ์และให๎เหมาะสมกับและ
รู๎จักกาลเทศะและเป็นที่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู๎อ่ืน 

มาตรฐานที่ 3 ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กมีวินัยและคุณธรรมตามคํานิยม 12 ประการ 
มาตรฐานที่ 4 ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กมีความสนใจเรียนรู๎จากสิ่งรอบตัวและเกิดการ

เรียนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 5 ควรสํงเสริมและพัฒนาให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจปรัชญาและหลักการ 

จุดหมายและสาระการเรียนรู๎ของหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 6 ควรสํงเสริมให๎ครูจัดท าสารนิทัศน์และมีการวางแผนจัดท าและแสดงข๎อมูล           

ที่หลากหลาย 
มาตรฐานที่ 7  ผู๎บริหารควรสํงเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่ 8 สํงเสริมเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษาควรสํงเสริมการจัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 10 สํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก 
มาตรฐานที่ 11 สํงเสริมจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎เด็กบรรลุเปูาหมายปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย 
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อภิปรายผล 
 การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของส านักทดสอบทางการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายมาตรฐาน พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 7 ผู๎บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รองลงมา คือ มาตรฐานที่  6 
ด๎านการจัดการศึกษา และ มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกระทรวงตามล าดับ ซึ่งสอดคล๎องกับ  จีรวรรณ ขรภูมิ (2549  ,86) ศึกษาปัจจัยที่
สํงผลตํอประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
พบวํา ปัจจัยด๎านผู๎บริหารที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงโดยมีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู๎บริหารเป็นผู๎มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถแนะน า
หลักการให๎ครูทุกคนหาแนวทางปฏิบัติงานรํวมกันเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรง เรียน              
การที่ผู๎บริหารได๎ใช๎ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโรงเรียน จะท าให๎ครูเกิดมุมมองใหมํ ๆ 
และเลือกใช๎วิธีการใหมํ ๆ เพ่ือน ามาจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน สํงผลตํอประสิทธิภาพ          
การปฏิบัติงานของครูและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให๎สูงขึ้นด๎วย สอดคล๎องกับ
แนวคิดและทฤษฎีของเซอร์จิโอวานนี  (Sergiovanni. 1990 , 19-27) โดยชี้ให๎เห็นวําภาวะผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารมีลักษณะเป็นผู๎น าแบบเสริมสร๎าง (Leader as Building) ปลุกเร๎าศักยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ที่จะท างานเพ่ือสถาบันโดยสํวนรวมมิใชํเพ่ือพวกพ๎องของตน โดยผู๎น าจะ
เปลี่ยนแปลงความพยายาม และพัฒนาความสามารถของผู๎ตามให๎สูงขึ้น ท าให๎ผู๎ตามกลายเป็นผู๎มี
ศักยภาพ และยอมทุํมเทการท างานเพ่ือคุณภาพของโรงเรียน สอดคล๎อง จรัส อติวิทยาภรณ์ (2553  
,159) กลําววํา ตามปกติหน๎าที่และความรับผิดชอบของผู๎บริหารมีหลายด๎าน เชํน งานด๎านวิชาการ 
งานด๎านบุคลากร และงานด๎านกิจการนักเรียน เป็นต๎น งานแตํละอยํางจะส าเร็จได๎นั้น ขึ้นอยูํกับ
ความสามารถของผู๎บริหารในการติดตํอสื่อสาร ทั้งนี้เพราะการบริหารงานเป็นการติดตํอประสานงาน
ให๎ผู๎อื่นด าเนินงานตามค าสั่งของผู๎บริหารทั้งสิ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได๎ เพราะผู๎วิจัยได๎รับความอนุเคราะห์อยํางยิ่งจาก            

ดร.ชีวิน  อํอนละออ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาสารนิพนธ์  ดร.เจิดจ๎า น๎อยส าลี และ               
ดร.ศศิรดา  แพงไทย กรรมที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได๎กรุณาให๎ค าปรึกษาแนะน าตลอดจนแก๎ไข
ข๎อบกพรํองตําง ๆ ด๎วยความเอาใจใสํอยํางดียิ่ง และติดตามการท าการศึกษาสารนิพนธ์เลํมนี้ 
นับตั้งแตํเริ่มต๎นจนส าเร็จเรียบร๎อย ผู๎วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและรู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณา 
ของทําน ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกคน มา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานโดยมีอาจารย์ ดร.สมใจ มณีวงษ์ และดร.เอ้ือมพรพิชย์ 
จันทร์แดง และทํานมนิดา อดิศัยสกุล รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบและ
ให๎ค าแนะน าการแก๎ไขเครื่องมือจนมีความสมบรูณ์เพ่ือใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณทํานผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ และอนุบาลสิริ
โรจนาและโรงเรียนเอกชนทุกทํานที่ให๎การสนับสนุนและให๎ก าลังใจด๎วยดี และ ที่ให๎ความรํวมมือใน
การปฏิบัติการวิจัยให๎ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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 คุณความดีและประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอน๎อมร าลึกถึงพระคุณ 
บิดา มารดา และญาติพ่ีน๎องที่ได๎อบรมเลี้ยงดู ให๎การศึกษาและเป็นก าลังใจที่ส าคัญและขอมอบเป็น
เครื่องบูชาพระคุณครู อาจารย์และผู๎มีพระคุณทุกทํานที่ได๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎แกํผู๎วิจัย 
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การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าร้อน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนชุมชนบ๎าน

น้ าร๎อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนรู๎ของครู การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญและประเมินผล
การพัฒนาครูในด๎านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ การนิเทศแบบคูํสัญญา 
และความพึงพอใจของครูตํอการพัฒนา แหลํงข๎อมูลได๎แกํ ครูผู๎สอนและบุคลากรอ่ืนที่ปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนชุมชนบ๎านน้ าร๎อน ปีการศึกษา 2554 จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช๎ได๎แกํ แบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร แบบบันทึกการสังเกตการสอน แบบประเมินความคิดเห็นและ
พฤติกรรมครู แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ และแบบประเมินความพึงพอใจของครู วิเคราะห์
ข๎อมูลโดยใช๎ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาวิเคราะห์  
ผลการวิจัย  พบวํา 
      1. สภาพการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ พบวํา ครูขาดความรู๎ความเข๎าใจและทักษะ
ในการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ ความรู๎ความเข๎าใจและทักษะที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ 
ขั้นตอน กระบวนการจัดกิจกรรม และวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
      2. ผลการพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ พบวํา ครูให๎ความสนใจศึกษา
เอกสารของครูต๎นแบบ เพราะเข๎าใจงําย สามารถน าไปฝึกปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง การอบรมปฏิบัติการ           
มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก เพราะมีประโยชน์ เนื้อหานําสนใจ สามารถใช๎พัฒนาความก๎าวหน๎า
ในวิชาชีพได๎ 

3. ผลการประเมินการพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ พบวํา ครูสามารถ
จัดท าแผนการจัดเรียนรู๎ที่มีข้ันตอนครบถ๎วนในระดับพอใช๎ การนิเทศแบบคูํสัญญาปฏิบัติได๎ในระดับดี 
และครูมีความพึงพอใจตํอการพัฒนาอยูํในระดับมาก ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การพัฒนาครู, การจัดการเรียนรู๎, ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 

                                                             
1 ดร.สุรพงษ์ แสงสีมุข โรงเรียนชุมชนบ๎านน้ าร๎อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โทร 0828773450 
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Abstract 
      The purpose of this research was to study the problems of learning by 
students centre, the teachers development in teaching by students centre and the 
evaluation of writing lesson plan, agreement supervision and satisfaction of 
developing teachers. The population consisted of 15 teachers and personals to 
teaching in academic year 2012. The instruments for collecting the data were teacher 
interview, documents studying record, teaching observation, evaluation of opinion, 
behavior and lesson plans, and teachers satisfaction. The data obtained was 
statistically analyzed by using mean, standard deviation and content analysis. 
The results were as follows: 
 1. The studying problems in teaching by students centre indicated that 
teachers lacked of knowledge and skill about students centre. These problems were 
the providing activities in learning process and authentic evaluation. Teachers who 
lacked of knowledge and hadn’t experiences in teaching by students centre couldn’t 
teach by students centre. 
 2. The results teachers development for learning process by students centre 
indicated that, The teachers were interested in studying the programmed instructions of 
model teacher development because easy to understand and can be used in their 
classroom. The development by workshop revealed that teachers agreement with 
the process of development were at a high level because they were useful, 
interesting, and could lead to develop the progress in their profession. 
 3. The results evaluation of teacher’s development for learning by students 
centre indicated that teachers’ lesson plans having process and covering all details in 
providing activities as a whole were at a fair level. The observation teaching by 
agreement supervision as whole teachers could teach at a good level and the 
satisfaction of teachers toward development in teaching by students centre as a 
whole were at a high level. 
Keywords:  teacher’s development, learning process, students centre 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณคําของสังคม              
ให๎มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข ให๎สามารถ
ปรับตัวได๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตโดยตรงของการศึกษาคือผู๎เรียน การจะพัฒนาให๎ผู๎เรียน          
มีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตรก าหนดจ าเป็นต๎องอาศัยความหลากหลายในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู๎ ความส าคัญดังกลําวแล๎วพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดไว๎ในมาตรา 
6 วํา “การจัดการศึกษาจะต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ
สติปัญญา มีความรู๎ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
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อยํางมีความสุข โดยก าหนดเป็นแนวทางการจัดการศึกษาในมาตรา 22 วําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถ
ที่จะเรียนรู๎และพัฒนาได๎ และให๎ถือวําผู๎เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต๎องยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ นักการศึกษา
หลายทํานได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษา อาทิเชํน  ศาสตราจารย์นายแพทย์
ประเวศ วะสี  ได๎ให๎ความเห็นด๎านการจัดการสอนของครูไว๎วําครูยังใช๎วิธีสอนโดยการถํายทอดเนื้อหา
ให๎เด็กทํองจ า ท าให๎เกิดผลเสียตํอนักเรียนมากมายคนพิการทางสมองบกพรํองทางปัญญา ผู๎เรียนคิด
ไมํเป็นท าไมํเป็นเกิดความทุกข์ การทํองหนังสือท าให๎เบื่อไมํอยากเรียนเพราะเรียนไมํสนุก ท าให๎
นักเรียนเรียนรู๎ไมํเป็นซึ่งสอดคล๎องกับข๎อเสนอแนะในการพัฒนาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) (2550 : 40-41) ที่กลําวถึงเหตุปัจจัยที่สถานศึกษาไมํได๎รับ
การรับรองมาตรฐานด๎านครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญวํา ครูสํวนใหญํยังสอนโดยบรรยายความรู๎ การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไมํ
สํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง การวัดประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมุํงเน๎นตัดสินผลจาก
แบบทดสอบไมํอิงพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน งานวิจัยในชั้นเรียนที่จัดท าขึ้นยังไมํปรากฏผลของ          
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และก าหนดเวลาในการพัฒนาไว๎ 2 ปีการศึกษา 
 โรงเรียนชุมชนบ๎านน้ าร๎อนเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐ สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 5 ต าบลน้ าร๎อน อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท าการ
สอนตั้งแตํชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูผู๎สอน 15 คน สมศ.ได๎เข๎าประเมินรอบสอง            
เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2550 และไมํรับรองคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา มาตรฐานที่ 9  
ด๎านครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพและเน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญ              
ผู๎วิจัยในฐานะผู๎บริหารสถานศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือแก๎ปัญหาการพัฒนาครูให๎สามารถ          
การจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพโดยยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนชุมชนบ๎านน้ าร๎อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ          
มีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 
      1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนชุมชนบ๎านน้ าร๎อน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
       2. เพ่ือพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนชุมชนบ๎านน้ าร๎อน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
      3. เพ่ือประเมินผลการพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนชุมชน
บ๎านน้ าร๎อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข๎อง คือ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาบุคลากร 
 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการนิเทศภายใน 
 4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
       การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวน
รํวม (Participatory action research) แบํงการด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู๎ของครู แบํงเป็น 2 ขั้น คือ 
      ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู๎ของครู โดยศึกษารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ สมศ.ปีการศึกษา 2550 เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดแนวทางพัฒนา            
ใช๎การระดมสมองของครู โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
      ขั้นที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนา ใช๎การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยในโครงการปฏิรูปการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนดัวยวิธีการด าเนินงานทั้งโรงเรียนโดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน การพัฒนา
แบบมีสํวนรํวมและมีกิจกรรมแบบรํวมคิดรํวมท า วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎ตารางวิเคราะห์ 
      ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ แบํงเป็น 3 ขั้น คือ 
      ขั้นที่ 1 การศึกษาด๎วยตนเอง เพ่ือทบทวนความรู๎เดิมด๎านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญและศึกษาเอกสารชุดการเรียนกับครูต๎นแบบ ใช๎การวิเคราะห์เนื้อหา 
      ขั้นที่ 2 การอบรมปฏิบัติการ เพ่ือฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ การออกแบบ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การนิเทศแบบคูํสัญญา ใช๎คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูจ านวน 15 คน เก็บข๎อมูลใช๎แบบประเมินแผน
จัดการเรียนรู๎ การสังเกตการสอน วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ ในด๎าน 
การจัดท าแผนจัดการเรียนรู๎ การนิเทศแบบคูํสัญญา และความพึงพอใจของครู วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎
คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
ผลการวิจัย  
      การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีผลการวิจัยที่จะเสนอ คือ 
      ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีผลดังนี้ 

1. ความรู๎ความเข๎าใจ ครูยังไมํเคยอบรมจากที่ใด เคยได๎รับค าชี้แนะจากศึกษานิเทศก์เขต
พ้ืนที่บ๎างแตํไมํเข๎าใจ ด๎านกระบวนการ เห็นวํานําจะไมํแตกตํางจากการสอนปกติ เป็นวิธีสอนที่ต๎องใช๎
วิธีสอนหลายๆวิธี ให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เอง และด๎านการประเมินผลการเรียนรู๎ครูยังไมํเข๎าใจ 
      2. ประสบการณ์การจัดการเรียนรู๎ ไมํเคยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เคยรับรู๎จากเพ่ือนครูที่ท า
ผลงานอาจารย์ 3 บ๎าง แตํก็ไมํได๎ให๎ความสนใจ ไมํเคยน าไปใช๎ในการสอน เพราะไมํม่ันใจวําจะได๎ผลดี 
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      3. สาเหตุที่ไมํสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎ คือไมํมีความรู๎ความเข๎าใจ และเปลี่ยนหลักสูตรบํอย 
หลังการได๎รับการพัฒนาแล๎วมั่นใจวําจะสามารถเขียนแผนและจัดการเรียนรู๎ได๎ เครื่องมือการวัดผล            
ที่ครูใช๎ คือ แบบทดสอบหลังเรียน การตรวจผลงานและแบบสังเกต ยังไมํเข๎าใจการวัดผลตามสภาพจริง 
      ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีผลดังนี้ 
      1. ผลการศึกษาเอกสารของครูที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ พบวํา          
ครูให๎ความสนใจศึกษาชุดการเรียนรู๎กับครูต๎นแบบเพ่ือศึกษารูปแบบวิธีสอน ขั้นตอนการสอน 
เครื่องมือที่ใช๎วัดผลและการเขียนรายงานการจัดการเรียนรู๎ ท าให๎ได๎องค์ความรู๎ใหมํที่เข๎าใจงํายและ
ตรงกับสาระที่รับผิดชอบ เอกสารอํานเข๎าใจงําย ไมํเน๎นความเป็นวิชาการ มีการน าไปใช๎เทียบกับสาระ
การเรียนรู๎ในชั้นเรียน น าขั้นตอนและวิธีสอนไปใช๎จัดกิจกรรม แตํยังขาดการท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 
บันทึกหลังสอนและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

2. ผลการพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ พบวํา การอบรมปฏิบัติการใน
ภาพรวมเห็นวํามีความเหมาะสมในระดับมาก (µ=4.01) มากท่ีสุดคือ กิจกรรมมีประโยชน์ (µ=4.35) 
รองลงมาคือเนื้อหานําสนใจ (µ=4.29) และการสร๎างบรรยากาศของวิทยากร (µ=3.59) เหมาะสม              
น๎อยที่สุด ตามล าดับ มีข๎อเสนอแนะคือ เนื้อหามาก เวลาน๎อยควรเพ่ิมเวลา วิทยากรควรสร๎างบรรยากาศ
การเรียนรู๎รํวมกัน ควรจัดนอกสถานที่ งบประมาณมีน๎อยเกินไปและควรจัดหาเอกสารเพ่ือศึกษา               
ให๎มากขึ้น 
      ตอนที่ 3 ผลการประเมินการพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีผลดังนี้ 
      1. ด๎านแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ พบวํา ภาพรวมคุณภาพพอใช๎ (µ=2.40) 
โดยครูและผู๎เรียนรํวมกันประเมินผลการเรียนรู๎อยูํในมีคุณภาพมากที่สุด (µ=2.76) รองลงมาคือ          
ด๎านการสร๎างองค์ความรู๎ที่ค๎นพบจากบทเรียนได๎กับการตรวจสอบผลงานรายบุคคลและรายกลุํมด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย (µ=2.65) สํวนการให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมกับการแนะน าทักษะ           
ที่ผู๎เรียนจ าเป็นต๎องใช๎ในการเรียนรู๎มีคุณภาพน๎อยที่สุด (µ=2.18)    
    2. ด๎านการนิเทศแบบคูํสัญญา พบวํา ภาพรวมอยูํในระดับดี (µ=2.53) โดยด๎านการสํงเสริม 
ให๎ผู๎เรียนท างานด๎วยการใช๎กระบวนการกลุํม กับการประเมินตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู๎ครอบคลุม
เนื้อหาที่ก าหนดมีคุณภาพมากที่สุด (µ=2.76) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมตามล าดับขั้นจากงําย           
ไปหายาก มีการชํวยเหลือนักเรียนที่เรียนช๎าและสํงเสริมนักเรียนที่เรียนดี กับมีการตรวจสอบความ
เข๎าใจของผู๎เรียนระหวํางเรียน (µ=2.71) สํวนการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนในการเตรียมการสอนแตํละ
ขั้นตอนตามความเหมาะสมมีคุณภาพน๎อยที่สุด (µ=2.29) 
    3. ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการพัฒนา พบวํา ภาพรวมอยูํในระดับมาก (µ=4.06) โดยการ
ไดร๎ับความรู๎และประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ ครูมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด (µ=4.65) รองลงมาคือ การเผยแพรํเอกสารของครูต๎นแบบ (µ=4.41) สํวนการก าหนดวิธีวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงาน มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด  

ข๎อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม คือ ไมํควรให๎ครูมีสํวนรํวมในการสร๎างเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการพัฒนา และควรส ารวจความต๎องการของครู วิธีการพัฒนาการประชุมชี้แจงเพ่ือให๎ครู
เกิดความตระหนักไมํนําจะได๎ผล ควรใช๎การสาธิตเปรียบเทียบวิธีการสอนจะเกิดการยอมรับมากกวําและ
เสนอแนะวําการศึกษาเอกสารด๎วยตนเองยังจ ากัดในวงแคบ ควรเปิดให๎ครูวิชาอ่ืนศึกษาด๎วย 
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สรุปและอภิปรายผล 
      การวิจัย การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนชุมชนบ๎านน้ าร๎อน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 มีประเด็นที่ควรน ามาสรุปและอภิปราย
ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้ 
 1. ครูยังขาดความรู๎ความเข๎าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 2. การพัฒนาครูแบบให๎ครูมีสํวนรํวม โดยใช๎การศึกษาด๎วยตนเองและอบรมปฏิบัติการ 
 3. ผลการประเมินการเขียนแผนของครูอยูํในระดับพอใช๎ การนิเทศแบบคูํสัญญาปฏิบัติได๎ดี 
ความพึงพอใจของครูอยูํในระดับมาก 
 อภิปรายผล มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
      1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ ครูไมํมีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะ
ในการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูเข๎าใจวําเป็นวิธีการสอนแบบใหมํ          
ที่ตํางไปจากการสอนเดิม สอดคล๎องกับแนวคิดของชนาธิป พรกุล (2543 : 14) ที่วํา แนวคิดในการจัด 
การเรียนการสอนแบบยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญหรือเป็นศูนย์กลางยังไมํเกิดผลในทางปฏิบัติ สาเหตุหนึ่ง         
ที่ครูยังไมํเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเพราะขาดความรู๎ความเข๎าใจและขาดแนวทางที่ชัดเจนใน 
การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามการศึกษาของชัยวัฒน์ เลิศนา (2547 : บทคัดยํอ) และสมาน           
บูํแก๎ว (2546 : บทคัดยํอ) ที่ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญที่ พบวํา 
ครูขาดความรู๎ความเข๎าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
      2. การพัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยการศึกษาด๎วยตนเองและอบรม
ปฏิบัติการ เหมาะสมมาก อาจเป็นเพราะการด าเนินการให๎ความส าคัญกับปัจจัยที่น าไปสูํความส าเร็จ
ขององค์กรโดยใช๎การกระตุ๎นให๎เกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยน            
การสอน และสร๎างสภาพแวดล๎อมที่สนับสนุนให๎เกิดความเอ้ืออาทรเกื้อกูลกันด๎วยการจับคูํพัฒนาแบบ
คูํสัญญา สอดคล๎องกับแนวการพัฒนาครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2545 :            
5-13) ที่ใช๎รูปแบบการพัฒนาครู SWIPPA ที่ประกอบด๎วย การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (self-learning)    
การพัฒนาทั้งโรงเรียน (whole-school) การรํวมเรียนรู๎จากการท างาน (interaction) การมีสํวนรํวม 
(participation) เรียนรู๎เป็นกระบวนการ (process and product) และประยุกต์ประสบการณ์ 
(application) เป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ อารี หลวงนากับคนอ่ืนๆ (2547 : 35-37) 
และวิราพร พงศ์อาจารย์กับคนอ่ืนๆ (2547 : 41-45) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาครูแล๎วพบวํา           
การให๎ความรู๎สูํการปฏิบัติเป็นรูปแบบที่มุํงเน๎นให๎ครูสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางยั่งยืน 
ซึ่งหลังการอบรมจะท าให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจและเกิดทักษะในการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียน             
เป็นส าคัญ 

3. การประเมินผลการพัฒนาครูหลังการพัฒนาพบวํา ครูสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎
มีองค์ประกอบครบถ๎วน คุณภาพในระดับพอใช๎ การใช๎การนิเทศแบบคูํสัญญาเพ่ือสังเกตการสอนอยูํ
ในระดับดี ครูมีความพึงพอใจตํอวิธีการพัฒนาในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช๎วิธีการศึกษา
ด๎วยตนเอง การอบรมปฏิบัติการและการนิเทศแบบคูํสัญญา สามารถพัฒนาให๎ครูเกิดความตระหนัก
เห็นความส าคัญ จนเกิดการเรียนรู๎สร๎างความรู๎ความเข๎าใจจากการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
กับคูํสัญญา และเกิดทักษะจากการปฏิบัติจริงหลายๆครั้ง โดยมีครูคูํสัญญาคอยชี้แนะและชํวยกัน
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หาทางแก๎ไขให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น สอดคล๎องกับแนวคิดของบูรชัย ศิริมหาสาคร (2545 : 
124-135) ที่กลําววํา สุดยอดของการนิเทศภายในคือการเปิดโอกาสให๎ครูผู๎สอนได๎นิเทศกันเอง 
ภายใต๎เงื่อนไขที่วําผู๎ที่จะแก๎ปัญหาได๎ดีที่สุดคือผู๎ที่อยูํใกล๎ชิดกับปัญหามากที่สุด โดยต๎องให๎ครูคุ๎นเคย
เปลี่ยนเจตคติตํอการนิเทศจากการจับผิดมาเป็นการชี้แนะชํวยเหลือ มีความเป็นกัล ยาณมิตร                
เป็นการนิเทศท่ีมุํงพัฒนาคนและพัฒนางานคือได๎ทั้งมิตรและกิจสัมพันธ์ (concern for people and 
product) ผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ ชํอเพชร เบ๎าเงินและคนอ่ืนๆ 
(2547 : 32-34) ที่ศึกษาผลการใช๎กระบวนการพัฒนาครูโดยการสร๎างความตระหนัก ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับกระบวนการจัดจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ การผลิตสื่อที่สอดคล๎องกับแผนการ
จัดการเรียนรู๎  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและการนิเทศภายในและภายนอกแบบ
กัลยาณมิตร ท าให๎ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมดีขึ้น การจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย 
และมีการนิเทศอยํางสม่ าเสมอ สํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได๎ก็ด๎วยความกรุณาของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบูรณ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิจากส านักงานและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ที่อนุเคราะห์ในการตรวจแก๎ ประเมินเครื่องมือในการจัดเก็บข๎อมูล 
รวมถึงการเป็นวิทยากรในการให๎ความรู๎การอบรมปฏิบัติการ และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ๎านน้ าร๎อน
ทุกทํานที่สละเวลา ทุํมเทก าลังแรงกายและใจรํวมกิจกรรมอยํางดียิ่ง ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณ           
ทุกทํานที่ไมํอาจเอํยนามไว๎ ณ ที่นี้เป็นอยํางสูง 
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เครื่องนับเม็ดยา  รุ่นที่ 2 
Pills counting machine version 2 

 
นัฐพล มาเกาะ1  อิทธิพล  แก้วฟ้า2  และมานะ  ทะนะอ้น3       

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการสร๎างเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 2 โดยออกแบบสร๎างชุดควบคุมการท างาน

ด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์แทนการใช๎วงจรดิจิตอล และเปลี่ยนหลักการเคลื่อนที่ของเม็ดยา             
จากของเดิมท่ีใช๎หลักการสนามแมํเหล็กไฟฟูาจากรุํนที่ 1 ให๎เป็นการเคลื่อนที่แบบใช๎จานหมุนล าเลียง    
เม็ดยา ในการทดลองนั้นจะใช๎จ านวนเม็ดยาชนิดตํางกัน 4 ชนิด คือ ยาลดกรด ยาพาราเซตามอล         
ยาแก๎อักเสบ และยาเมโทร 200 มิลลิกรัม  
   ผลการทดสอบแยกออกเป็นสองสํวนด๎วยกัน คือ สํวนแรกเป็นการประเมินการใช๎งาน
เปรียบเทียบกับเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่  1 ทดสอบนับจ านวนเม็ดยา 4 ชนิดคือ 1) ยาลดกรด               
2) ยาพาราเซตา 3) ยาเมโทร 200 มิลลิกรัม ผลปรากฏวําใช๎เวลานับน๎อยกวําเครื่องนับเม็ดยา         
รุํนที่ 1 ซ่ึงมีคําความผิดพลาดอยูํที่ 2  เปอร์เซ็นต์ 4) ยาแก๎อักเสบ มีความผิดพลาดนี้เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของเม็ดยาซ๎อนกัน ท าให๎เซนเซอร์ตรวจนับได๎ไมํทันมีคําความผิดพลาดอยูํที่ 4 เปอร์เซ็นต์   
สํวนที่สองเป็นการประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  และสถานประกอบการร๎านบ๎านยา โดยการประเมินแบํงเป็นสอง
ด๎าน คือ ด๎านโครงสร๎างมีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.08 คะแนน ด๎านการใช๎งานมีคําเฉลี่ยอยูํ ที่ 4.44 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยภาพรวมของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 ได๎รับการประเมินจากผู๎เชี่ยวชาญ
อยูํในระดับเกณฑ์ 
ค าส าคัญ : เครื่องนับเม็ดยา, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
Abstract 

This paper proposed the pills counting machine version 2, which is designed 
control with microcontroller instead of a digital circuit and replacement of the 
original principles uses an electromagnetic field from version 1 to the rotary motion 
of the plate pill. In the experiment the number of pills to tak 4 different types of 
Antacids, Paracetamol, Anti-inflammatory, and Metro 200 milligrams.  
  The test is split into two parts. The first part is the evaluation of applications 
compared  with the first version of the tablet, pill count by testing four types of 1) 
Antacids 2) Paracetamol 3) Metro 200 milligrams which error of 2 percent, 4) Anti-
inflammatory This error is caused by the movement of the pills stacked. Make sensor 
the can not counting abreast. which error of 4 percent. The second part evaluated 
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 E-mail: thanaon1983@gmail.com 
2 สาขาวิศวกรรมไฟฟาู  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
3 สาขาวิศวกรรมไฟฟาู  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
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by 3 experts from King Taksin Hospital, Tak Provincial Health Office and the 
establishment of a Ran Ban Ya. The evaluation is divided into two areas. The structur 
is averaging 4.08 points to use with an average of 4.44 points out of 5 points, which is 
an overview of the pills counting machine version 2 has been evaluated by an 
expert. In good shape. 
Keyword: pills counting machine, microcontroller 
 
บทน า 

ยา มีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการรักษาอาการเจ็บไข๎ให๎หายหรือทุเลาลงแตํปัจจุบันผู๎ปุวย              
มีจ านวนมากท าให๎ในการจํายยาให๎กับผู๎ปุวยมีความยากล าบากและลําช๎า ซึ่งในปัจจุบันได๎มีการน า
เครื่องนับจ านวนยาเม็ดมาชํวยในการนับจ านวนยา ท าให๎การท างานมีความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น  
แตํเครื่องนับจ านวนยาเม็ดที่ใช๎กันอยูํนี้จะต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศ ซึ่งจะมีราคาแพงและจะมีใช๎ใน
สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญํ หรือบางแหํงเทํานั้นและจ านวนของเครื่องนับจ านวน
ยาเม็ด ก็ยังมีไมํเพียงพอกับความต๎องการอีกด๎วย เนื่องจากมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก ได๎สร๎างเครื่องนับเม็ดยาต๎นแบบไว๎ โดยใช๎หลักการ
สนามแมํเหล็กไฟฟูา แตํยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเม็ดยา และเมื่อเครื่องท าการนับจ านวน
เม็ดยาครบตามคําที่ตั้งไว๎ เครื่องจะยังไมํหยุดการท างาน ท าให๎การนับเม็ดยานับไปจนกวําเม็ดยา            
ในถาดจะหมด หรือเมื่อปิดชุดสร๎างสนามแมํเหล็กเทํานั้นเครื่องจึงจะหยุดนับเม็ดยา ผู๎วิจัยจึงได๎มี
แนวคิดที่จะสร๎างเครื่องนับเม็ดยาขึ้นใหมํ โดยเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของเม็ดยาจากหลักการ
สนามแมํ เหล็ ก ไฟฟูา ให๎ เป็ นการ เคลื่ อนที่ แบบใช๎ จ านหมุนล า เลี ยง เ ม็ ดยา  และน า เอา
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช๎ควบคุมการท างานของเครื่องนับเม็ดยา จึงเป็นที่มาของ เครื่องนับเม็ดยา
รุํนที่ 2 
 
หลักการและแนวทางการออกแบบ 

1. การออกแบบโครงสร๎างของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 
เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 ที่ออกแบบนั้นจะใช๎มอเตอร์เกียร์เป็นตัวขับเคลื่อนล าเลียงเม็ดยา

ปูอน  ให๎กับเซนเซอร์เพื่อนับจ านวนเม็ดยา กํอนที่จะเริ่มสร๎างชิ้นงานจึงต๎องมีการออกแบบโครงสร๎าง
หลักการท างาน การใช๎งานคีย์แพดสวิตช์ การออกแบบชุดควบคุมการท างาน และการออกแบบวงจร
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 
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รูปที่ 1 โครงสร๎างต๎นแบบของเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 เครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 2 ที่สร๎างเสร็จสมบูรณ์ 

 
2. การออกแบบชุดควบคุมการท างานของเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 2 
ในการออกแบบชุดควบคุมการท างานของเครื่องนับเม็ดยา  ได๎ออกแบบให๎ชุดควบคุม           

การท างานของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่  2 สามารถตั้งคําจ านวนเม็ดยาตามที่ผู๎ ใช๎งานต๎องการ               
(ตั้งแตํ 1-999) โดยจะแสดงผลการตั้งคําและจ านวนการนับที่จอแสดงผล ใช๎เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ
ชนิดแสงอินฟาเรด เป็นตัวนับจ านวนเม็ดยาและใช๎ใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA 328 เป็นตัว
ควบคุมการท างาน 

 
รูปที่ 3 วงจรชุดควบคุมการท างานเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 2 
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3. หลักการท างานของเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 2 
การท างานของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 อาศัยมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงแบบเกียร์ เป็นต๎น

ก าลังขับจานหมนุล าเลียงเม็ดยาให๎ลงชํองจํายยา โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการท างาน   
และมีเซนเซอร์เป็นตัวนับจ านวนเม็ดยา ลักษณะการท างานคือ เมื่อเปิดสวิตซ์ ที่หน๎าจอแสดงผล        
จะแสดงผลการตั้งคําเพ่ือให๎ผู๎ใช๎งาน ตั้งคําจ านวนเม็ดยา ตามที่ต๎องการจากนั้นเมื่อกดปุุมสตาร์ท (A) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให๎มอเตอร์  ล าเลียงเม็ดยาลงชํองจํายยา เซนเซอร์ ท าการนับจ านวน          
เม็ดยาตามท่ีตั้งคําไว๎ เมื่อเซนเซอร์นับเม็ดยาครบตามที่ตั้งคํา ก็จะสํงสัญญาณให๎ไมโครคอนโทรลเลอร์
หยุดการท างานของมอเตอร์  
 
 4. การใช๎งานคีย์แพดสวิตช์ของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 

 
รูปที่ 4 คีย์แพดสวิตช์ที่ใช๎ในเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 การใช๎งานคีย์แพดสวิตช์ที่ใช๎ในเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 

 
ผลการทดสอบ 
 ในการเก็บผลการทดลองนั้นทางผู๎วิจัยได๎ท าการทดสอบการนับจ านวนเม็ดยา ชนิดยาลดกรด  
ยาพารา เซตามอล ยาแก๎อักเสบ และยาเมโทร 200 มิลลิกรัม ตามล าดับ ซึ่งแบํงการนับจ านวนเม็ดยา 
เพ่ิมขึ้นทีละ 10 เม็ด โดยทดลองอยํางละ 5 ครั้ง ผลการทดลองพบวํา ยาลดกรดและยาพาราเซตา
มอล ที่มีขนาดใหญํจะมีผลการนับที่เที่ยงตรงตามคําที่ตั้งไว๎มากท่ีสุด รองลงมาคือยาแก๎อักเสบ และยา
เมโทร 200 มิลลิกรัม และสํวนหนึ่งเป็นการทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 1              

สัญลักษณ์ การใช๎งาน 
0-9 ตั้งคําจ านวนเม็ดยาตามท่ีต๎องการ (สามารถตั้งคําได๎ตั้งแตํ 1-

999) 
* เปิดไฟที่หน๎าจอแสดงผล 
# ปิดไฟที่หน๎าจอแสดงผล 
A Start มอเตอร์ 
B Stop มอเตอร์ 
C Clear 
D สั่งให๎มอเตอร์ท างานโดยไมํต๎องตั้งคํา 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

41 

 

ดังตารางที่ 2 และเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 2 ที่สร๎างขึ้นได๎น าไปให๎ผู๎ใช๎งานเกี่ยวกับการนับเม็ดยา 3 แหํง 
คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สถานประกอบการ  
ร๎านบ๎านยา 

ผลการเปรียบเทียบการนับจ านวนเม็ดยาของเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 1 และรุํนที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบการนับจ านวนเม็ดยาของเครื่องนับเม็ดยารุํนที่ 1 และรุํนที่ 2 
 

จากตารางที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบผลการนับจ านวนเม็ดยาของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 
และรุํนที่ 2  ซึ่งเปรียบเทียบยาที่มีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางเทํากัน 4 ชนิด พบวํา  

1. ยาขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 14 มิลลิเมตร เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 จะใช๎เวลานับน๎อยกวํา 
เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 ประมาณ 19 วินาที โดยนับได๎ 50 เม็ดเทํากัน  
   2. ยาขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 จะใช๎เวลานับน๎อยกวํา 
เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 ประมาณ 21 วินาที โดยนับได๎ 50 เม็ดเทํากัน  

3. ยาขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 จะใช๎เวลานับน๎อยกวํา 
เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 ประมาณ 13 วินาที โดยเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 นับได๎มากกวํา 1 เม็ด            
จากการนับทั้งหมด 50  เม็ด ซึ่งมีคําความผิดพลาดอยูํท่ี 2  เปอร์เซ็นต์  

4. ยาขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 จะใช๎เวลานับมากกวํา 
เครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 ประมาณ 2 วินาที โดยเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 นับได๎มากกวํา 2 เม็ด             
จากการนับทั้งหมด 50 เม็ด ซึ่งมีคําความผิดพลาดอยูํท่ี 4 เปอร์เซ็นต ์
 

ประเมินการใช๎งานเกี่ยวกับการนับเม็ดยา ทั้ง 3 แหํง 
   

 
 
 
 

 
รูปที่ 5 การประเมินใช๎งานจากผู๎มีประสบการณ์การนับเม็ดยา 
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จากรูปที่ 5 ผลจากการประเมินคุณภาพของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่2 โดยได๎รับการประเมิน
จากผู๎เชี่ยวชาญ ของสถานประกอบการ 3 แหํง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
จังหวัดตาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และสถานประกอบการ ร๎านบ๎านยา แบํงหัวข๎อการใช๎
งานออกเป็น 2 สํวน คือ ด๎านโครงสร๎าง และการใช๎งาน ซึ่งระดับคะแนนเฉลี่ย จากสถานประกอบการ
ทั้ง 3 แหํง คือด๎านโครงสร๎างได๎ระดับ 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และในหัวข๎อการ            
ใช๎งานของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 ได๎รับคะแนนเฉลี่ยจากสถานประกอบการทั้ง 3 แหํง คือ 4.44 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งจากระดับการประเมินการทดสอบคุณภาพของเครื่องนับเม็ดยา 
รุํนที่ 2 ที่ทางคณะผู๎จัดท าได๎รับการประเมินจากผู๎เชี่ยวชาญของสถานประกอบการทั้ง 3 แหํง จะมี
คําเฉลี่ยทั้งหมดอยูํที่ 4.26 คะแนน สรุปได๎วําการท างานของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 อยูํในระดับด ี

 
สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบการท างานของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 คณะผู๎จัดท าวิจัยได๎แบํงการทดสอบ 
ออกเป็น สองสํวนคือ สํวนแรกเป็นการทดสอบนับจ านวนเม็ดยาตํางกัน 4 ชนิด และน ามา
เปรียบเทียบกับเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 จากการทดสอบตั้งคําจ านวนเม็ดยา 50 เม็ด ทั้ง 4 ชนิด            
ผลปรากฏวํา ยาลดกรด ใช๎เวลานับน๎อยกวําเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 ประมาณ 19 วินาที โดยนับได๎ 
50 เม็ดเทํากัน ยาพาราเซตามอล ใช๎เวลานับน๎อยกวําเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 ประมาณ 21 วินาที             
โดยนับได๎ 50 เม็ด เทํากัน ยาเมโทร 200 มิลลิกรัม ใช๎เวลานับน๎อยกวําเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 
ประมาณ 13 วินาที แตํเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 นับได๎มากกวํา 1 เม็ด ซึ่งมีคําความผิดพลาดอยูํที่ 2 
เปอร์เซ็นต์ ยาแก๎อักเสบ ใช๎เวลานับมากกวําเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 1 ประมาณ 2 วินาที โดยเครื่องนับ
เม็ดยา รุํนที่ 2 นับได๎มากกวํา 2 เม็ด ซึ่งมีคําความผิดพลาดอยูํที่ 4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความผิดพลาดนี้เกิด
จากการเคลื่อนที่ของเม็ดยาซ๎อนกัน ท าให๎เซนเซอร์ตรวจนับได๎ไมํทัน สํวนที่สองเป็นการประเมินโดย
ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
และ สถานประกอบการร๎านบ๎านยา โดยการประเมินแบํงเป็นสองด๎าน คือ ด๎านโครงสร๎างมีคําเฉลี่ย 
อยูํที่  4.08 คะแนน ด๎านการใช๎งานมีคําเฉลี่ยอยูํที่  4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน                
ซึ่งภาพรวม ของเครื่องนับเม็ดยา รุํนที่ 2 ได๎รับการประเมินจากผู๎เชี่ยวชาญอยูํในระดับเกณฑ์ดี 
สามารถน าไปใช๎งานได๎ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว๎ 
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บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนในกลุ่มแม่ระมาด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 

THE  ROLE  OF  SCHOOL  ADMINISTRATORS  IN  PROMOTING  
STUDENTCENTERED  INSTRUCTIONAL  APPROACH  IN  SCHOOL 

UNDER THE MAERAMAT GROUP TAK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 2 

 
 นายจุลจักร์  กัลยาณะ1 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข๎าราชการครูตํอบทบาทของ

ผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนในกลุํมแมํระมาด 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎อ
ราชการครูตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
จ าแนกตามต าแหนํงประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน 
 กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ข๎าราชการครูโรงเรียนในกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 170 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจงส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษา และเลือกแบบสุํมอยํางงํายส าหรับครูปฏิบัติการสอน เครื่องมือที่
ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จ านวน 58 ข๎อ มีคําความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ 0.98 มีคําความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยูํระหวําง 0.67 – 1.00 สถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ  คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคํา t และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ผลการศึกษาพบว่า 

1.  ข๎าราชการครูโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีความคิดเห็นตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยภาพรวมและรายด๎าน ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการจัดแหลํงเรียนรู๎ ด๎านการจัดสื่อ
การเรียนรู๎  ด๎านการจัดภูมิปัญญาท๎องถิ่นและด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางการเรียนอยูํในระดับมาก 

2.  ข๎าราชการครู มีความคิดเห็นตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามต าแหนํง ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม
และรายด๎านไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ค าส าคัญ: ผู๎บริหาร,  กิจกรรมการเรียนรู๎,  นักเรียน 
 
 
 
 
 

                                                             
1 นายจุลจักร์  กัลยาณะ  ครู  คศ.1 methangkorn30@gmail.com 
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Abstract 
The  purposes  of  this  research  were  to  study  the  role  of  school  

administrators  in  promoting  student-cantered  instrutional  approach  in  school  
under The Mae Ramat Group Tak primary educational service area office 2  and  to  
compare  the  opinions  of  teachers  and  school  administrators  about  role  of  
the  administrators  in  the  promotion  of  the  student-cindered  method  of  
teaching. 
 The  sample  guoup  consisted  of  170  teachers  udder The Mae Ramat 
Group  Tak  Office  Educational  Service  Area  2.  The  research  instrument  was  a  
fifty-eight-item  questionnaire  with  a     five-level  Likert  scale,  which  yielded  the  
reliability  value  of  .98.  The  data  were  analyzed  using  percentage,  mean,  
standard  deviation ,  t-test,  and  variance  analysis. 
 The  research  findings  were  as  follows: 
 1.  The  teachers  perceived  the  overall  administrator’  promotion  of  the  
student-centered  approach  and  its  individual  aspects,  so  called  learning  
resources,  Learning  materials,  local  wisdom,  and  learning  environment,  as  
being  at  a  high  level. 
 2. There was no significant in the opinions among teachers and administrators  
regarding the role of the administrator in the overall and individual aspects of the  
student-centered approach promotion as they were calssified according to their  
positions, length of service, and school sizes.  At  the level of .05 
Keyword : executives,  learning activities, students 
 
บทน า  

ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการด๎านตําง ๆ ของโลกโลกาภิวัตน์ มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราด๎วย ในวงการศึกษาไทยก็เชํนกัน             
มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ส าคัญเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่อง เชํน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ  พ.ศ. 2542 การปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และ
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต๎น ซึ่งในแตํละเรื่องได๎กลําวถึงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎หรือ
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนส าคัญที่สุด (สุวิทย์  มูลค า 2547 : 5) 
 การปฏิรูปการเรียนรู๎  เป็นหัวใจในการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  ถึง มาตรา 30 
โดยเฉพาะมาตรา 24 ได๎ก าหนดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องด าเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู๎เรียนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ 
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง 
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พร๎อมทั้งจัดสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียนการสอนและแหลํงวิทยาการประเภทตําง ๆ ดังนั้นครูผู๎สอน
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอน  ต๎องทบทวนบทบาทของตนเองวํา การจัดการเรียน
การสอนที่ตนเองก าลังด าเนินการอยูํทีคุณภาพถูกต๎อง เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพสังคมไทยและ
สังคมโลกปัจจุบันมากน๎อยเพียงใด ถึงเวลาแล๎วใชํไหมที่ทุกคนจะรํวมใจกันปฏิรูปการเรียนรู๎ ทั้งนี้
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน 
 โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่ต๎องจัดการศึกษาให๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ  
ปัจจัยที่ส าคัญอยํางหนึ่งที่ต๎องจัดการศึกษาของชาติมีคุณภาพคือ “ครู” ดังนั้นครูจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่
ต๎องพัฒนาตนเองให๎มี ความรู๎ ความคิด คํานิยม เพ่ือพัฒนาการศึกษาอยํางเต็มรูปแบบ และจะต๎อง
ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และพัฒนาให๎มนุษย์ที่
สมบูรณ์ นอกจากนี้ อุษณีย์ โพธิสุข  (2543 : 42) กลําวไว๎วํา ผู๎ที่ท าหน๎าที่พัฒนาและรักษาคุณภาพ
ของครูให๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพคือ “ผู๎บริหารสถานศึกษา” ซึ่งจะต๎องมีบทบาทส าคัญใน
การสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎ ความสามารถในด๎านการจัดการเรียนรู๎ ผู๎บริหารจะต๎องเข๎าใจถึงหัวใจของ
การเรียนรู๎ จะต๎องวางแผนแนวทางในการปฏิบัติหรือนโยบายที่ชัดเจนให๎สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูป สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐโดยเฉพาะอยํางยิ่งกับ
บทบาทใหมํของสถานศึกษา บทบาทของผู๎บริหาร บทบาทของครู บทบาทของผู๎เกี่ยวข๎อง  ต๎องสร๎าง
กลไกในการจัดการเรียนรู๎แบบครบวงจร ทั้งวิธีการเรียนรู๎ของเด็กและวิธีการสอนของครู หลักสูตร 
การวัดและประเมินผล  การจัดสภาพแวดล๎อมเพ่ือสร๎างทักษะพ้ืนฐานที่ให๎เกิดแกํผู๎เรียนตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด มีระการตรวจสอบคุณภาพต๎องชัดเจนเป็นที่ยอมรับได๎ 
 จากการรายงานผลด าเนินการตามภารกิจปีการศึกษา 2548 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวํา การด าเนินงานที่ผํานมาสามารถจัดการศึกษาในภาพรวม
บรรลุเปูาหมายบางสํวน แตํยังมีปัญหาต๎องแก๎ไขและพัฒนาโดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านการพัฒนา
บุคคลกรทั้งครูและผู๎บริหาร เพราะการสํงเสริมยังท าได๎ไมํทั่วถึงและเพียงพอที่จะท าให๎บุคลากร
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับการปฏิรูป สื่อการเรียนการสอนทั้งที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยี  
หนังสือค๎นคว๎าไมํพอเพียงที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนจากการเน๎นเนื้อหาวิชาโดยครู
เป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นกระบวนการและยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางได๎  อีกทั้งการนิเทศ  
สนับสนุนสํงเสริมในด๎านตํางๆ ยังไมํทั่วถึงและตํอเนื่อง ผู๎บริหารโรงเรียนไมํสามารถแสดงบทบาท          
ของตนเองในอันที่จะสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล๎องตามหลักการปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู๎ศึกษาในฐานะเป็นผู๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียน มีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของข๎าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยจ าแนกตามต าแหนํง  ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัย
ที่เชื่อวํามีอิทธิพลตํอความคิดเห็นในเรื่องบทบาทเพ่ือน าเสนอบทบาทของผู๎บริหารที่เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา น าไปประยุกต์ใช๎
ในการสํงเสริมการเรียนรู๎ในสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข๎าราชการครูตํอบทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษา ในการ

สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูตํอบทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษา             
ในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามต าแหนํงประสบการณ์
และขนาดของโรงเรียน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้  ผู๎ศึกษามุํงที่จะศึกษาบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูปฏิบัติการสอน
โรงเรียนในกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนั้นเพ่ือให๎
การศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ผู๎ศึกษาจึงก าหนดและล าดับเรื่องเพ่ือประกอบการศึกษา
ตามล าดับตํอไปนี้ 

1. ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับบทบาท 
มีนักวิชาการและหนํวยงานตํางๆ  ได๎กลําวถึงความหมายของบทบาทไว๎อยํางหลากหลายและ

ตํางกันตามแนวคิดและหลักการของแตํละทําน  ซึ่งมีดังนี้ 
อุทุมพร  ถิระธรรม (2552:  11)  กลําววํา บทบาท  หมายถึง  การปฏิบัติตามต าแหนํงหรือ

สถานภาพการด ารงอยูํ  มีบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่ผู๎อ่ืนคาดหวังให๎บุคคลที่อยูํในสถานภาพนั้น
ต๎องปฏิบัติ  บทบาทเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได๎ตามกาลเวลาและความต๎องการของผู๎คาดหวังจะให๎
ต าแหนํงนั้นมีบทบาทอยํางไร 
 ยงยุทธ  จ าปามูล  (2553 :  10) กลําววํา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติหน๎าที่ตามต าแหนํง
หรือสถานภาพของบุคคลที่อยูํในบทบาทนั้นมีสิทธิและหน๎าที่อยํางไร ถ๎าสถานภาพของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป บทบาทก็จะต๎องเปลี่ยนแปลงตามไปด๎วยและถ๎าบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลในสังคมมากขึ้นเทําใดบทบาทก็จะเพ่ิมมากข้ึนเทํานั้น 
 กนกวรรณ  เพียงเกต (2552 :  22) กลําววํา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท า
ของบุคคลที่แสดงออกตามสถานภาพที่ด ารงอยูํ บทบาทที่แสดงออกนี้ถูกก าหนดโดยความคาดหวัง
ของสังคมอยํางชัดเจนภายใต๎วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นๆ วําจะประพฤติ
ปฏิบัติอยํางไรบ๎าง ถ๎าสถานภาพบุคคลเปลี่ยนแปลงไปบทบาทก็จะเปลี่ยนแปลงไปด๎วยและ                   
การปฏิสัมพันธ์กันภายในสังคมท าให๎บุคคลแตํละคนต๎องมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน 
 2. แนวคิดในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เป็นความคิดเชิงปรัชญามีความหมาย
เชํนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางคือ ยึดผู๎เรียนเป็นหลัก ผู๎เรียนได๎ลง
มือปฏิบัติเอง สอดคล๎องกับธรรมชาติของตน มีนักการศึกษาและหนํวยงานได๎ให๎ความหมาย ดังนี้ 
 การเรียนรู๎ที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึงการสอนที่มุํ งจัดกิจกรรมที่สอดคล๎อง                    
กับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู๎เรียน โดยผู๎เรียนมีสํวนรํวมและ            
ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
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 การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ หมายถึงการเรียนรู๎ที่เกิดจากการคิด การค๎น การทดลอง  
และการสรุปเป็นความรู๎โดยตัวผู๎เรียนเอง ผู๎สอนจะเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่จากการถํายทอดความรู๎มา
เป็นวางแผน ชี้แนะและอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎เรียน 
 ให๎ความหมายของการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให๎
ผู๎เรียนมีสํวนรํมในกิจกรรมการเรียนรู๎มากที่สุด โดยให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ได๎คิดเองและ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายจนสามารถสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองและน าความรู๎
ไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได๎ โดยครูเป็นผู๎วางแผนรํวมกับนักเรียน จัดบรรยากาศให๎เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ กระตุ๎นท๎าทาย ให๎ก าลังใจและชํวยแก๎ปัญหาหรือชี้แนวทางการแสวงหาความรู๎ที่ถูกต๎องให๎กับ
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
 3. บทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ผู๎บริหารโรงเรียนในฐานะผู๎น าในการเปลี่ยนแปลงจะต๎องสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยต๎องจัดท าแผนงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากร
ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระบวนทัศใหมํ จัดเตรียมสิ่งสนับสนุน บริหารและ
บริการหลักสูตรให๎มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎ เรียน  ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ สร๎างความเข๎าใจกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอน จัดระบบการนิเทศเพ่ือให๎การ
ชํวยเหลืออ านวยการ ให๎ค าปรึกษาและให๎ก าลังใจแกํครู จากนั้นก็ประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือ                  
ดูความก๎าวหน๎าปัญหาและอุปสรรค แล๎วน ามาปรับปรุงและพัฒนา 
  
2. วิธีการศึกษา 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ข๎าราชการครูในโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประกอบด๎วย ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คน              
ครูปฏิบัติการสอน จ านวน 270 คน รวมทั้งสิ้น 281 คน   
 กลุํมตัวอยําง คือ ตัวแทนประชากรที่ ได๎จากข๎าราชการครูในโรงเรียนกลุํมแมํระมาด                  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 170 คน            
โดยการก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจากตารางส าเร็จรูป Krejcie  and Morgan ได๎มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  ส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษา และแบบสุํมอยํางงํายส าหรับครูปฏิบัติการสอน จ าแนกเป็น 
  1.  ผู๎บริหารสถานศึกษา   จ านวน 11 คน 
  2.  ครูปฏิบัติการสอน   จ านวน 159 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร๎างเครื่องมือในการศึกษา ผู๎ศึกษาได๎ด าเนินการในการสร๎างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับบทบาทและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
พร๎อมทั้งศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถาม น าความรู๎และแนวคิดที่ได๎จากการศึกษามาสร๎างเป็น
แบบสอบถามภายใต๎ขอบเขตการวิจัยทั้ง 4 ด๎าน 
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 2. น าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น เสนอตํอคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต๎องของการใช๎ค าถามตามรายละเอียดในกรอบของการศึกษาเพื่อปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสม 
 3. น าแบบสอบถามที่ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ทํานที่มี
ประสบการณ์ด๎านการศึกษาค๎นคว๎าอิสระและด๎านเนื้อหาเพ่ือพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะแก๎ไขเ พ่ือหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งผู๎ทรงคุณวุฒิประกอบด๎วย 
  3.1 รศ.ดร.เชาวยุทธ  มณีรัตน์ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา 
  3.2 ดร.ถาวร  เซํงเอียด  คณบดีคณะศึกษาศาสตรมหาลัยราชภัฏ     
      หมูํบ๎านจอมบึง 
  3.3 ดร.เจิดจ๎า  น๎อยส าลี    รองผู๎อ านวยการ สพฐ.ตาก เขต 2 
 4.น าแบบสอบถามที่ ได๎รับการตรวจสอบ แก๎ไขปรับปรุงโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ เสนอตํอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์อีกครั้งหนึ่งเพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสม 
 5. น าเครื่องมือวิจัยทดลองใช๎กับประชากรที่ไมํได๎รับการสุํมตัวอยําง โดยเลือกทดลอง             
จากประชากรผู๎บริหารและข๎าราชการครูในกลุํมแมํจะเรา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 170 ชุด เป็นผู๎บริหารสถานศึกษา 11 คน และครู 159 คน แล๎วหา
คําความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α – Coefficient) ได๎คําความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ 0.98   
 6. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  แล๎วน าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน 170 คน เป็นผู๎บริหาร จ านวน 1  คน คิดเป็นร๎อยละ 6.47  
ครูผู๎สอน 159 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.53 มีประสบการณ์ในการท างาน น๎อยกวํา 15 ปี จ านวน 19  คน  
คิดเป็นร๎อยละ 11.10 ระหวําง 15 - 25 ปีขึ้น จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.60  มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 25 ปีขึ้นไป จ านวน 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.30 ปฏิบัติหน๎าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน     
19 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.10 โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.60 และโรงเรียน
ขนาดใหญํ จ านวน 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.30    
 2. ความคิดเห็นของข๎าราชการครูตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนในกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก  เขต  2 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.98) โดยเรียงตามล าดับคําเฉลี่ย ได๎แกํ การจัดสื่อการ
เรียนรู๎ ( ̅ = 4.31) การจัดแหลํงเรียนรู๎ ( ̅ = 3.97) การจัดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ( ̅ = 3.93) และ             
การจัดสภาพแวดล๎อมทางการเรียน ( ̅ = 3.89) 
 3. ความคิดเห็นของข๎าราชการครูและผู๎บริหารสถานศึกษา ตํอบทบาทของผู๎บริหารในการ
สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนกลุํมแมํระมาด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 4. ข๎าราชการครูและผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีต าแหนํงและประสบการณ์ในการท างานตํางกัน              
มีความคิดเห็นตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
โรงเรียนในกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมและ
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รายด๎านอยูํในระดับมาก โดยข๎าราชการครูและผู๎บริหารที่มีประสบการณ์ในการท างาน ระหวําง 15–25 ป ี
( ̅ = 3.88)  และน๎อยกวํา 15 ปี ( ̅ = 3.97)  ตามล าดับ และมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด๎าน 
ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ข๎าราชการครูและผู๎บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน๎าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตํางกันมีความ
คิดเห็นตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญใน
โรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมและราย
ด๎านอยูํในระดับมาก โดยความคิดเห็นของข๎าราชการครูและผู๎บริหารที่ปฏิบัติหน๎าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง  
มีคําเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 3.99) รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลาง ( ̅ = 3.98) และโรงเรียนขนาดเล็ก    
( ̅ = 3.97) ตามล าดับและมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญตามความคิดเห็นของข๎าราชการครูโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในด๎านการจัดแหลํงเรียนรู๎ ด๎านการจัดสื่อการเรียนรู๎ ด๎านการจัด
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางการเรียน มีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปราย  
ดังตํอไปนี้ 

1. ข๎าราชการครูโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก     
เขต 2 มีความคิดเห็นตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญในภาพรวม 4 ด๎าน มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวําผู๎บริหารมีบทบาท
ด๎านการจัดสื่อการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ยสูงและด๎านการจัดแหลํงเรียนรู๎ ตามล าดับ เหตุที่ผลการศึกษาเป็น
เชํนนี้แจเนื่องจากข๎าราชการครูทั้งฝุายนโยบายและฝุายปฏิบัติตํางมีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญผู๎ เรียนจะต๎องเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทดลอง ปฏิบัติจริง ดังนั้น  
สถานศึกษาจะต๎องจัดสิ่งที่อยูํรอบๆ ข๎างผู๎เรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีความ
ต๎องการอยากเรียนรู๎และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งบริบทในด๎านนี้ สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎ด าเนินการในเรื่องนี้เป็นอยํางดีจึงท าให๎
คําเฉลี่ยด๎านนี้สูงซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมาน  แก๎วค าไสย์  (2552 : 139-42) ที่พบวําการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของผู๎บริหารโรงเรียนตํอการจัดกิจกรรมเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก สํวนบทบาทในด๎านการจัดภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีคําเฉลี่ยต่ านั้น เนื่องมาจากเป็น
เรื่องใหมํ รัฐให๎ความส าคัญมาไมํนานมานี้เอง ซึ่งในอดีตที่ผํานมาภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญา
ชาวบ๎านยังไมํมีการรวบรวมหรือจัดท าเป็นรูปธรรมเป็นเพียงการสืบทอดมาลักษณะการกระท าและ
การบอกเลําเทํานั้นในเรื่องนี้ สถานศึกษาจึงได๎น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการศึกษาในระดับ
ต่ า และเมื่อพิจารณาในทุกด๎านรายข๎อพบวําผู๎บริหารสถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ครูให๎แหลํงเรียนรู๎  
สื่อการเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎  มีสํวนที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติของ
ผู๎บริหารคือการสร๎างเครือขํายในการให๎หรือรับบริการในด๎านตํางๆ เชํน แหลํงเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาหรือหนํวยงานตํางๆมีการด าเนินการจัดให๎
ปริมาณน๎อยและยังไมํมีความพร๎อมในการให๎บริการ 
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ในสํวนของผลการศึกษาที่ค๎นพบในแตํละด๎านผู๎ศึกษาขอน ามาอภิปรายแตํละประเด็นดังตํอไปนี้ 
 1.1 ด๎านการจัดแหลํงเรียนรู๎  ผลการศึกษาพบวํา  ทั้งภาพรวมและรายข๎อ ผู๎บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทมีการปฏิบัติในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวําบทบาทของผู๎บริหารที่ปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ การสํงเสริมให๎ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการเรียนเป็นส าคัญที่เน๎นมุํงให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จาก
การปฏิบัติจริง ได๎พบได๎เห็นและสัมผัสหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียน เรียนได๎ทุกที่ทุกเวลา ครูผู๎สอน
จ าเป็นจะต๎องน าผู๎เรียนไปเรียนนอกสถานที่หรือแหลํงเรียนรู๎นอกโรงเรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ที่เป็นจริงอีกประการหนึ่งในโลกไร๎พรมแดน ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ภายนอกที่ผู๎เรียนเรียนรู๎จากในโรงเรียนซึ่งประหยัดและคุ๎มคํามากกวําแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ ซึ่งผู๎บริหาร
สถานศึกษาควรค านึงถึงเป็นอยํางยิ่ง สํวนบทบาทของผู๎บริหารในเรื่องการสร๎างเครือขํายในการ
ให๎บริการแหลํางเรียนรู๎ที่มีในภาคตํางๆ ในท๎องถิ่นมีการปฏิบัติในระดับต่ ากวําเรื่องอ่ืนๆนั้น
เนื่องมาจากแหลํงเรียนรู๎ที่มีในภาคตํางๆ ไมํวําจะเป็นของสถานศึกษา หนํวยงานหรือชุมชนชนมีน๎อย
การบริการยังอยูํในวงจ ากัดอยูํจึงท าให๎บทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาในเรื่องนี้มีการปฏิบัติในระดับ
ต่ ากวําเรื่องอ่ืน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ มีชัย  พลภูงา (2554 : 87)   
 1.2  ด๎านการจัดสื่อการเรียนรู๎ ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ครูใช๎
สื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมใหมํๆ มาใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มากที่สุด เป็นเพราะวําสื่อมี
สํวนส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู๎และนวัตกรรมใหมํๆที่วํานี้คือ สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหมํ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของจุฬาภรณ์  พาชื่น (2556 : 80-83)  ที่ศึกษาสภาพการใช๎สื่อการ
สอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในระดับปานกลาง สาตุอาจเกิดจากสื่อการสอนขาดแคลน  
เมื่อสื่อการสอนขาดแคลน การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครูจึงไมํได๎ใช๎สื่อการเรียนรู๎ประกอบการสอน  
จึงใช๎การสอนแบบบรรยายซึ่งไมํสอดคล๎องกับหลักการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ สิ่งเหลํานี้ผู๎บริหารสถานศึกษาจะต๎องค านึงถึงและจัดสื่อให๎เพียงพอแกํความต๎องการของครู
และผู๎เรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งสื่อการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนสามารถเรียนด๎วยตนได๎ทุกเวลา สํวนบทบาทใน
เรื่องการสร๎างเครือขํายการผลิตและใช๎สื่อการเรียนรู๎ของผู๎บริหารมีการปฏิบัติในระดับต่ ากวําเรื่องอ่ืนๆ  
อันเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีสื่อการ
เรียนรู๎มีปริมาณน๎อยไมํสามารถจะให๎บริการแกํสถานศึกษาอ่ืนได๎โดยเฉพาะอยํางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็ก  
จึงท าให๎ผู๎บริหารสถานศึกษามีบทบาทในเรื่องนี้ต่ ากวําเรื่องอ่ืนๆ  
 1.3  ด๎านจากจัดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาปฏิบัติในระดับ
มาก  ทั้งนี้เป็นเพราะวําผู๎บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนสํงเสริมให๎เชิญภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาเป็น
วิทยากรและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของทัศนีย์  ทองไทย (2542 :  
77-79) พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ใน
ระดับมากและงานวิจัยของ สุปียา  ทาปทา (2556 : 211 -212) นอกจากนี้ในการจัดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อีกวิธีหนึ่งคือ สถานศึกษาต๎องยกยํองเชิดชูเกียรติและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางกว๎างขวาง ซึ่งจะจะเป็นวิธีที่จะดึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการ
จัดการศึกษาให๎มากขึ้น สํวนบทบาทในเรื่องการสร๎างเครือขํายภูมิปัญญาท๎องถิ่นของผู๎บริหารมีการ
ปฏิบัติน๎อยกวําเรื่องอ่ืนๆ อาจเนื่องจากภูมิปัญญาในจังหวัดตากมีการเก็บรวบรวมที่ยังไมํเป็นระบบ
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และปริมาณน๎อย  ไมํสามารถให๎บริการอยํางทั่วถึงได๎จึงท าการสร๎างเครือขํายกับหนํวยงานภายนอก            
มีการปฏิบัติในระดับต่ า 
 1.4  ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางเรียน ผลการศึกษาพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวําผู๎บริหารมีการมอบหมายผู๎รับผิดชอบในการดูแลรักษาพัฒนา
อาคารสถานที่ชัดเจน  มีการก ากับติดตามอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ  สร๎างบรรยากาศให๎นําอยูํ  นําเรียน  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกลุํมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism  S.R. Associatism) ที่มีความเชื่อวํา
สิ่งแวดล๎อมหรือประสบการณ์จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและการเรียนรู๎ของมนุษย์ และหลักการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว หากสิ่งแวดล๎อม
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษาดี  นําอยูํ นําอาศัย นําเรียน ผู๎เรียนก็จะเรียนอยํางมีความสุขเมื่อเรียน
อยํางมีความสุขแล๎วก็จะสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งคุณลักษณะที่ดีของผู๎เรียนด๎วย               
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Romine (1974 : Abstract) ชี้ให๎เห็นวําการจัดสภาพแวดล๎อมทางการ
เรียนจะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดีขึ้น จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎สอนจะต๎องสร๎างสภาพแวดล๎อม                 
ด๎านบุคลิกภาพของตน การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
หรือน าเสนอข๎อมูลย๎อนกลับสูํผู๎เรียนให๎ดีขึ้น เพ่ือเป็นตัวแบบในการสํงเสริมคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแกํผู๎เรียนด๎วย สํวนบทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาในเรื่องการจัดท าห๎องปฏิบัติตํางๆ 
อยํางเพียงพอมีการปฏิบัติในระดับต่ า อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาได๎รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปริมาณน๎อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณในการบริหารจัดการคํอนข๎างน๎อย  
การที่จะจัดท าห๎องปฏิบัติการตํางๆ อยํางเพียงพอเป็นเรื่องที่ล าบากอยํางยิ่งที่จะท าให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาหลายแหํงมีบทบาทในเรื่องนี้คํอนข๎างต่ า 
 2. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตํอบทบาทของผู๎ในการสํงเสริมให๎ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ภาพรวมและรายด๎านทั้ง 4 ด๎าน โดยจ าแนกตามต าแหนํง  
ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน พบวํามีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐาน
ของการศึกษา ผู๎วิจัยขออภิปรายในแตํละด๎าน ดังนี้ 
 2.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามต าแหนํง พบวํา มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน  
ซ่ึงไมํเป็นตามสมมติฐานของการศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะวําผู๎บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน
โรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎รับรู๎ถึง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญเป็นอยํางดีนับตั้งแตํมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาได๎มีจัดฝึกอบรม เผยแพรํประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตํางๆ หลากหลายนับเป็นเวลาหลายปี  
จึงท าให๎ผู๎บริหาร ครู อาจารย์และผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษารับรู๎ในเรื่องนี้เป็นอยํางดี จึงท าให๎
ความคิดเห็นในเรื่องบทบาทของผู๎บริหารตํอการจัดกิจกรรมทางการเรียนรุ๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญไมํ
แตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุเนตร  อินธิสาร (2552 : 107 - 110) ที่ชี้ให๎เห็นวํา
ผู๎บริหารได๎ด าเนินการสํงเสริมการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการจัดการเรียนรู๎มากที่สุด ดังนั้นในเรื่อง 
การให๎ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ หนํวยงานที่



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

53 

 

เกี่ยวข๎อง ไมํควรจัดการอบรมเพ่ือให๎ความรู๎อีกเพราะจะเป็นการสิ้นเปลือง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควร
จัดในสํวนอ่ืนๆ เชํน การกิจกรรมเชิงปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แกํครูให๎เกิดความเชี่ยวชาญ 
หรือการนิเทศ  ติดตาม เป็นต๎น 
 2.2  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูโรงเรียนกลุํมแมํระมาด            
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามประสบการณ์ พบวํา มีความคิดเห็นไมํ
แตกตําง  ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะวําข๎าราชการครูทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเป็น
อยํางดี  เหตุเพราะเนื่องมาจากในการประกอบวิชาชีพครู ระบบการประเมินความดีความชอบที่ดี 
ระบบการประเมินผลงานทางวิชาการก็ดีหรือการประเมินอ่ืนๆล๎วนใช๎เกณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ของครูเป็นตัวชี้วัดในการประเมินแทบทั้งสิ้น ดังนั้น ข๎าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ตํางกันจึงมีความคิดเห็นในเรื่องดังกลําวนี้ไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธีระ  รุญเจริญ 
(2546 : 50-51) กลําวถึงบทบาทของผู๎บริหารโรงเรียนในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
วําผู๎บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมากในการด าเนินการเพ่ือได๎ประโยชน์จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะในระยะเริ่มต๎นปรับเปลี่ยนตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา   
 2.3  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตํอบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมให๎ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวํา มีความคิดเห็นไมํ
แตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะวําเนื่องมาจากในระบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยไมํวําจะเป็นระดับใดก็ตามจะมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวควบคุมการบริหาร
จัดการศึกษาซึ่งในระบบประกันคุณภาพนี้มีจุดประสงค์ส าคัญคือมุํงพัฒนาในสถานศึกษาทุกแหํงมี
คุณภาพเทําเทียมกัน ทุกโรงเรียนต๎องใช๎เกณฑ์ชี้วัดเดียวกันในทุกด๎าน ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ของครูทุกสถานศึกษาจึงใช๎รูปแบบเดียวกัน และใช๎เกณฑ์ชี้วัด ความส าเร็จเดียวกันทั้ง
ประเทศไมํวําโรงเรียนเล็กหรือโรงเรียนใหญํ จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นนี้เองจึงอาจเป็นสาเหตุที่ท า
ให๎ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความ
คิดเห็นไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องการงานวิจัยของ ยงยุทธ  จ าปามูล (2539 : 10) กลําววํา บทบาท  
หมายถึง การปฏิบัติหน๎าที่ตามต าแหนํงหรือสถานภาพของบุคคลที่อยูํในบทบาทนั้นมีสิทธิและหน๎าที่
อยํางไร  ถ๎าสถานภาพของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป บทบาทก็จะต๎องเปลี่ยนแปลงตามไปด๎วยและถ๎า
บุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลในสังคมมากข้ึนเทําใดบทบาทก็จะเพ่ิมมากขึ้นเทํานั้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ขอบพระคุณ รศ.ดร.เชาวยุทธ มณีรัตน์  ดร.ถาวร  เซํงเอียด และ ดร.เจิดจ๎า  น๎อยส าลี ผู๎ทรงคุณวุฒิที่
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กรุณาให๎ค าแนะน า ความเอาใจใสํ  ให๎ข๎อคิด  ตรวจสอบ  แนะน าการจัดท าแบบสอบถามซึ่งเป็น
เครื่องมือในการศึกษาตลอดจนให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการศึกษาครั้งนี้  เป็นอยํางดียิ่ง 
 พร๎อมนี้ขอขอบพระคุณ  ผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียนกลุํมแมํระมาด สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา  2557 ทุกทํานที่ให๎ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโททุกทําน ที่ให๎ก าลังใจ ให๎ค าปรึกษา เกี่ยวกับการศึกษา
ค๎นคว๎าอิสระ และด๎วยความหํวงใยจากทุกคนในครอบครัว ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนให๎เกิดความเพียร  
พยายาม จนสามารถท าให๎การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุลํวงด๎วยดี 
 คุณคําและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค๎นคว๎าอิสระฉบับนี้  ผู๎ศึกษาขอน๎อมเป็นเครื่อง
สักการะบูชาพระคุณของบุพการี บูรพาจารย์และผู๎มีพระคุณทุกทําน 
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การบริหารการศึกษาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตาก เขต 2 

EDUCATION’S  ADMINISTRATION  WHEN   JOINING THE  ASEAN  
COMMUNITY OF ADMINISTRATER IN TAK PRIMARY EDUCATION SERVICE 

AREA OFFICE 2 
 

ดร.ฐิติมน  ฉัตรจรัลรัตน์1 
 Dr.Titimon Chadcharunrat 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาและความต๎องการการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎า
สูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน๎าวิชาการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
โดยกระบวนการวิจัยมีดังนี้  ศึกษาปัญหาและความต๎องการการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2                 
ด๎วยการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Study) จากผู๎บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน๎าวิชาการ จ านวน 
138  คน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต๎องการการบริหารการศึกษาเมื่อ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน  มี 11 ด๎าน  
ผลการวิจัย พบวํา  
 1. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมาก 6 ด๎าน และอยูํในระดับ ปานกลาง 5 
ด๎าน  เมื่อจัดอันดับ 3 อันดับแรก คือ ด๎านรูปแบบการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน ด๎านการ
จัดท าพันธกิจของโรงเรียน และ ด๎านสื่อและแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียน ในการจัดการ
เรียนรู๎   
 2. ผลการศึกษาความต๎องการการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน เมื่อจัดอันดับ 3 อันดับแรก            
คือ ด๎านรูปแบบการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน ด๎านการจัดท าพันธกิจของโรงเรียน และ ด๎าน
การสํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน  
 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารการศึกษาเมื่อ                    
เข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต๎องการการ
บริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมรายด๎านทั้ง 
11 ด๎าน ไมํแตกตํางกัน 
                                                             
1 อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จังหวัดตาก 
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 4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต๎องการการบริหาร
การศึกษาเมื่อ เข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต๎องการการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยรวมรายด๎านทั้ง 11 ด๎าน ไมํแตกตํางกัน 
ค าส าคัญ:  การบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

 
ABSTRACT 
 The objectives  of  this research  were  to  study  the  problems  and  needs  
of administration  and  compare  the  opinions  of  school  administrators  and  
teachers,  the  chief  academic  and administrative  studies  on  the  ASEAN  
community's  management  of  basic  education. 
 The survey of problems and needs of administrators in Tak  primary 
education service area office 2.  The sample group consisted of   69  administrators  
AND  69  the  chief  academic.   
 The research instrument was a rating scale questionnaire relating  to the 
problems and needs of  administrative  studies  on  the  ASEAN  community's  
management  of  basic  education  which included 1) locating  the vision of the 
school,  2) preparation of the mission of the school,  3) quality assurance plan 
development, 4) conjunction  with the communities to mobilize  resources,  5) 
Learning  management  model to ASEAN,  6) The teacher development method,  7) 
the Supervision Operational management to the ASEAN Community, 8) the 
Promoting  learning to ASEAN,  9)  the Media and Learning resources within and 
outside the curriculum,  10) the Classroom  use Lab oration learning to ASEAN,  and 
11) the atmosphere  and  environment conducive to learning for the ASEAN 
Community. The data were analyzed by using the Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) for frequency,  percentage,  mean and standard deviation. The results 
of the study revealed   that  : 
 1. The study administration issues a study on the ASEAN community's 
management of basic education. Primary Educational Service Area Office, airing the 
two were at a high level. Considering it was found that the level is relatively 
moderate, 5 and 6 on the third ranking first is the form of learning the ASEAN 
community. The preparation of the mission of the school and the media and 
resources inside and outside the school. In the Learning Management 
 2. The study needs educational administration on the ASEAN community's 
management of basic education. Primary Educational Service Area Office 2 are airing 
the overall level. Considering it was found that in all aspects. When ranking the first 3 
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forms of learning ASEAN community. The preparation of the mission of the school 
and support the promotion of learning the ASEAN community. 
 3. The  analysis comparing opinions about issues on education administration. 
ASEAN community management of basic education. Primary Educational Service Area 
Office 2, airing the study was found to be relevant to the administration of the 
ASEAN community on the management of basic education. Overall the revenue side, 
the 11 is not different. 
 4.  The analysis comparing opinions about the need for education on 
management. ASEAN community management of basic education. Primary 
Educational Service Area Office 2, airing the study was found to be relevant to the 
administration of the ASEAN community on the management of basic education. 
Overall the revenue side, the 11 is not different. 
Keywords: Education’s  administration  when joining the ASEAN community 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) มุํงเน๎นให๎คนไทยได๎
เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ สรุปถึงเปูาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู๎ของคนไทย  2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู๎อยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพ และ 3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาซึ่ง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้  มีกรอบแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ 
คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมํ  2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ  3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลํงเรียนรู๎ยุคใหมํ และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมํ และประเด็นจุดเน๎นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ข๎อ 8 “นักเรียน ครู และสถานศึกษาได๎รับการ
พัฒนาเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ในปี พ.ศ. 2558 ( ถวัลย์  
มาศจรัส 2553,  จันทรา ตันนิพงศานุรักษ์ และชยพร กระตํายทอง. 2555, ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2555) 

ปัจจุบันนี้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีข๎อจ ากัดและปัญหาในการบริหารจัดการมากมาย      
อาทิ  ปัญหาอัตราก าลังครูที่มีไมํครบชั้นเรียน ท าให๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํครอบคลุม              
ไมํกว๎างพอ จึงท าให๎คุณภาพของผู๎เรียนอยูํในเกณฑ์ต่ ากวํามาตรฐาน ในด๎านการบริหารงบประมาณ           
ที่มีอยูํอยํางจ ากัด เพราะงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรนั้นเป็นสัดสํวนตามจ านวนนักเรียนที่มีอยูํในแตํละ
ปีการศึกษา ในด๎านการบริหารงานบุคคลนั้น พบวํา ครูหนึ่งคนต๎องมีภาระงานรับผิดชอบดูแลหลาย
ชั้นเรียน รวมทั้งภาระงานอ่ืน ที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สํวนด๎านการบริหาร
ทั่วไป จะพบปัญหาที่เดํนชัด คือ ความไมํทันสมัยในบริบทตําง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อ เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา การให๎บริการทางการศึกษาเป็นต๎น (พัฒนา ภิรมย์รื่น, 2545) 

จากประเด็นความส าคัญของนโยบายในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 นั้น  ยังมีปัญหา ที่อาจจะสํงผลกระทบได๎เชํนกัน หากสถานศึกษาขาดการเตรียมความ
พร๎อมในทุก ๆ ด๎าน มีความเข๎าใจเกี่ยวกับอาเซียนที่ไมํชัดเจนไมํสามารถก าหนดทิศทางการจัด
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การศึกษาในอนาคต เพ่ือสูํความเป็นสากลได๎ เพ่ือให๎สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีศักยภาพใน การจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต๎องปรับ
การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเตรียม ความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน สนองนโยบาย
การศึกษาของรัฐ  และเป็นการเสริมสร๎างคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการที่ทัดเทียม สูํความเป็นสากล 
ทั้งด๎านคุณภาพนักเรียน  คุณภาพครู  และการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสม จากประเด็นส าคัญ
ข๎างต๎นท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจศึกษาปัญหาและความต๎องการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลจากการศึกษาครั้งนี้จึงท าให๎ทราบถึงปัญหาและ
ความต๎องการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมในการเตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนตํอไป 
 
ค าถามการวิจัย 

1. การบริหารการศึกษากับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน มีปัญหาและความต๎องการอะไรบ๎าง   
2. ความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูสายปฏิบัติงานหัวหน๎าวิชาการที่มีตํอ การบริหาร

การศึกษากับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน แตกตํางกันในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาและความต๎องการการบริหารการศึกษาเม่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยรวมของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน๎าวิชาการ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 การศึกษาปัญหาและความต๎องการการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Study) กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครู
วิชาการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 138 คน เครื่องมือที่ใช๎
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต๎องการการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มี
ประเด็นส าคัญ 11 ด๎าน คือ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 2) การจัดท าพันธกิจของโรงเรียน  
3) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 4) การรํวมกับชุมชนในการระดมทรัพยากร 5)  รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน 6) วิธีการพัฒนาครู 7) การนิเทศติดตามการด าเนินงานการจัดการเรียนรู๎สูํ
ประชาคมอาเซียน 8) การสํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน 9)  สื่อและแหลํง
เรียนรู๎ภายในและภายนอกในการจัดการเรียนรู๎ 10) การใช๎ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการที่สํงเสริมการ
เรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน และ11) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎สูํ
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ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  
และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการแจกแจงความถี่ คําเฉลี่ย ( X ) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมาก 6 ด๎าน และอยูํในระดับ ปานกลาง              
5 ด๎าน เมื่อจัดอันดับ 3 อันดับแรก คือ ด๎านรูปแบบการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน ด๎านการ
จัดท าพันธกิจของโรงเรียน และ ด๎านสื่อและแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียน ในการจัดการ
เรียนรู๎   
 2. ผลการศึกษาความต๎องการการบริหารการศึกษาเม่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน เมื่อจัดอันดับ 3 อันดับแรก          
คือ ด๎านรูปแบบการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน ด๎านการจัดท า พันธกิจของโรงเรียน และ               
ด๎านการสํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน 
 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารการศึกษาเมื่อ                    
เข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต๎องการ              
การบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมรายด๎านทั้ง 11 ด๎าน ไมํแตกตํางกัน 
 4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต๎องการการบริหาร
การศึกษาเมื่อ เข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต๎องการการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมรายด๎านทั้ง 11 ด๎าน ไมํแตกตํางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาเม่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวํา ปัญหา การบริหาร
โรงเรียน โดยรวม อยูํในระดับมาก  ด๎านปัญหาที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดสอดคล๎องกับระดับความต๎องการ         
ในด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดเชํนกัน  คือ ด๎านรูปแบบการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนและด๎านการ
จัดท าพันธกิจของโรงเรียน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนประถมศึกษา งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรก็
ได๎รับตามจ านวนนักเรียนที่มีอยูํในโรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งเป็นงบอุดหนุนรายหัวและไมํเพียงพอในการ
น ามาใช๎ในการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา จึงสํงผลให๎เกิดปัญหาและ
ความขาดแคลน ด๎านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย อีกทั้งความขาดแคลนด๎าน
บุคลากร การที่มีครูไมํครบชั้นเรียน  ไมํครบตามกลุํมสาระการเรียนรู๎  และไมํตรงตามสาขาวิชาที่สอน  
ซึ่งครู 1 คน  ต๎องดูแลนักเรียนมากกวํา 1 ชั้นเรียน และต๎องสอนให๎ครบทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  
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สิ่งเหลํานี้จึงสํงผลให๎การศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวํา                    
มีปัญหาโดยรวมอยูํในระดับ มาก สอดคล๎องกับความคิดเห็นของ พัฒนา  ภิรมย์รื่น (2545 : 22)                  
ที่กลําวถึงปัญหาการด าเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา คือ สถานศึกษาบางแหํงมีอัตราก าลังไมํ
ครบชั้น จ านวนผู๎เรียนมีน๎อย  ได๎รับงบประมาณไมํเพียงพอที่จะน ามาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาได๎รับจัดสรรงบประมาณตามรายหัวของจ านวนผู๎เรียน จึงท าให๎ครูไมํสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายได๎ สังคมผู๎เรียนคับแคบ การเรียนรู๎ระหวํางผู๎เรียนไมํกว๎าง
พอ สํวนด๎านขวัญและก าลังใจของครูตกต่ า เพราะครูคนหนึ่งต๎องรับผิดชอบดูแลผู๎เรียนหลายชั้น        
สอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จึงมีผลกระทบโดยตรงตํอประสิทธิผลในการท างาน ทั้งของตนเองและ
สถาบัน และสํงผลกระทบตํอความเชื่อมั่นของผู๎ปกครองนักเรียนด๎วยเชํนกัน สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ กองการวิจัยการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2533 อ๎างถึงใน สุวิมล  โพธิ
กลิ่น, 2549 : 56-57) ที่ได๎สรุปถึง การมีลักษณะความเสียเปรียบที่คล๎ายคลึงกัน กลําวคือ โรงเรียนทั้ง
สองขนาด ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาสํวนใหญํขาดแคลนครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน  
นอกจากนี้ภูมิหลังของนักเรียนนักเรียนในด๎านตําง ๆ ก็มีความเสียเปรียบคํอนข๎างมาก สอดคล๎องกับ 
เจษฎา  เสาทอง (2536 อ๎างถึงใน วิชัย  แสงศรี,2552 : 57) ได๎ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
ของผู๎บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุ รินทร์ และงานวิจัยของ 
มนตรี  ศรีเพชร (2546: 109 – 119) ผลการศึกษา พบวํา งานวิชาการโรงเรียน งานบุคคล งาน
กิจกรรมนักเรีย  งานธุรการ การเงิน พัสดุ และงานอาคารสถานที่ พบวํามีปัญหาไมํสามารถปฏิบัติได๎
ตามแผน เพราะขาดงบประมาณสนับสนุน  อีกทั้งครูผู๎รับผิดชอบขาดทักษะในงานที่ปฏิบัติ   
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่ถวัลย์  มาศจรัส 
(2553: 5 – 6) ได๎สรุปถึงสิ่งที่ต๎องเรํงพัฒนา คือ คุณภาพผู๎เรียน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา รวมถึงผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ า  
ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น   

นอกจากสภาพปัญหา/ความต๎องการดังกลําวนี้ กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศให๎ด าเนินการ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) โดยก าหนดเปูาหมายวํา ภายในปี 2561  
คนไทยยุคใหมํจะมีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว๎ และ บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร (2554 :1) ได๎แสดงความ
คิดเห็นวํา กระทรวงศึกษาธิการต๎องรีบสร๎างและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให๎มีความรู๎  3 ด๎าน            
คือ 1) ทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ๎านของอาเซียน 2) ทักษะทางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการสร๎างเครือขํายรํวมกับสถานศึกษาของประเทศสมาชิกโดยสํงเสริม
ให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยูํระหวํางกัน และ 3) ทักษะชีวิต นอกจากนั้น 
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) ที่มีความคาดหวัง
วําความต๎องการจ าเป็นในการพัฒนาสูํประชาคมอาเซียน พิจารณาตามล าดับ ดังนี้ ด๎านปัจจัย
สนับสนุนโดยการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสํงเสริมการศึกษาได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ และโรงเรียน
จัดท าหลักสูตรอาเซียนศึกษาที่สอดคล๎องกับบริบทโรงเรียนและครูได๎รับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ และด๎านคุณภาพผู๎เรียนมีความจ าเป็นสูงสุดคือ ผู๎เรียนมีทักษะ
การใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู๎ มีทักษะการคิดแก๎ปัญหาและเป็นผู๎ใฝุรู๎ใฝุเรียนและรักการเรียน   
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของผู๎บริหารถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หนํวยงานต๎นสังกัดทุกระดับควรน าผลการวิจัยครั้งนี้จัดท ายุทธศาสตร์การจัดการศึกษา           
การจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนส าหรับสถานศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร๎อมในการก๎าวสูํ
ประชาคมอาเซียน 

3. ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ควรจัดท าแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน โดย สํงเสริมให๎มี
การพัฒนานักเรียนให๎พร๎อมที่จะเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา รักการอําน การเขียนและรู๎เทําทันการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน มีการบูรณาการสื่อ แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อม
ภายในโรงเรียนเพ่ือการจัดการเรียนรู๎อาเซียนศึกษา และเข๎าใจถึงวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน สํวน
ด๎านความรํวมมือกับชุมชน ควรสํงเสริมให๎ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ตระหนักรู๎เรื่อง
การพัฒนาสถานศึกษาสูํมาตรฐานสากลในระยะเริ่มต๎นที่เหมาะสมกับการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน 

4. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
4.1 ควรสํงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎อาเซียนศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

4.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เอ้ือและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการ
ตาม กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

4.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลตํอคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ที่สํงผลตํอประสิทธิผลการบริหารที่เป็นเลิศ 

4.4 ควรมีการวิจัยรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน จะท าให๎ได๎แนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนที่
มีความชัดเจนมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 และ 
เพ่ือเสนอแนวทางในการสํงเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียน พบพระ วาเลํย์ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคือ  คณะกรรมการสถานศึกษา  147  
คน  เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา  มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ .98  สถิติท่ีใช๎ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล  ได๎แกํ  คําความถี่  ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวํา 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียน
พบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2พบวํา ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์,โรงเรียน,ชุมชน 

 
Abstrac 

The purposes of the research seemed to investigate (1) the relationship 
between schools and communities of basic education schools, the school group of 
Pobprawaley under Tak Primary Educational Service Area Office 2, and to present (2) 
the approaches to promoting the administration of basic education schools, the 
school group of Pobprawaley under Tak Primary Educational Service Area Office 2. 
The samples of the research were 147 basic education committees. The data 
collection was based on questionnaires (Rating Scale) with the reliability of .98. The 
collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means and 
standard deviation. 
The findings of the research indicated that;  

                                                             
1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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The findings of the research indicated that; on the whole, the relationship 
between schools and communities of basic education schools, the school group of 
Pobprawaley under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be 
highly satisfied. When each side was considered, it was found that it seemed to be 
highly satisfied. 
Keywords: Relationship, School, Community 

 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 23 (3) ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนไว๎วําต๎องเน๎นกระบวนการ
เรียนรู๎และบูรณาการในเรื่องความรู๎เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและ            
การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญามาตรา 26 ให๎สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน๎าที่จัดท าสาระของหลักสูตร ใน
สํวนที่เกี่ยวข๎องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคมภูมิปัญญาท๎องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือ
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาตรา 28 ให๎สถานศึกษารํวมกับ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท๎องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายใน
ชุมชน เพ่ือให๎ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร และรู๎จักเลือกสรร
ภูมิปัญญา และวิทยาการตํางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพความต๎องการรวมทั้งหา
วิชาการสนับสนุน ให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาแหลํงชุมชน รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได๎กลําวไว๎ในมาตรา 289 วํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยํอมมี
หน๎าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่นองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นยํอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความต๎องการภายในท๎องถิ่นนั้น และเข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา อบรมของรัฐแตํต๎องไมํขัด
ตํอมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังนั้นการจัดการศึกษาอบรมภายในท๎องถิ่น 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่นด๎วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546,หน๎า 19) 

โรงเรียนและชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิดและต๎องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันการที่
จะด าเนินการจัดการศึกษาโดยรัฐหรือประชาชนเพียงฝุายใดฝุายหนึ่งนั้นยํอมประสบผลส าเร็จได๎ยาก
ทั้งนีเ้พราะการที่มีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นก็เพ่ือให๎การศึกษาแกํประชาชนในชุมชนแตํการศึกษาไมํได๎
จ ากัดอยูํเฉพาะในสถานศึกษาเทํานั้นสถานศึกษาเป็นเพียงสถานที่จัดการศึกษาอยํางมีแบบแผนให๎แกํ
ผู๎เรียนเพ่ือให๎เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคมสถานศึกษาจะท าหน๎าที่ให๎ การศึกษาแกํ
ผู๎เรียนได๎ครบถ๎วนทุกสิ่งนั้นยํอมเป็นไปไมํได๎  (สมเดช สีแสง, 2541, หน๎า 85) เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวําการศึกษาเป็นการจัดมวลประสบการณ์ให๎แกํผู๎เรียนแตํประสบการณ์ที่ผู๎เรียนจะได๎รับ
มิใชํอยูํเฉพาะในสถานศึกษาเทํานั้นมวลประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งแกํผู๎เรียนยังมีอยูํในที่
อ่ืนๆเชํนบ๎านวัดโรงงานรวมทั้งสถานที่ตํางๆในชุมชนที่แวดล๎อมตัวผู๎เรียนอยูํอีกด๎วยชุมชนจึงมีสํวนรํวม
ในการให๎ประสบการณ์ที่เป็นรากฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเจตคติและวิชาชีพแกํ
ผู๎เรียนดังนั้นสถานศึกษาจะต๎องได๎รับความรํวมมือจากชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาทั้งนี้
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นอกจากจะชํวยให๎สามารถจัดการศึกษาได๎ตรงตามความต๎องการของชุมชนและเหมาะสมกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมบรรเทากิตติศักดิ์ (ม.ป.ป., หน๎า 67) 

กลําววําสถานศึกษา เป็นสํวนหนึ่งของชุมชนที่จะต๎องมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
เพราะคนในชุมชนจะต๎องพ่ึงบริการในการให๎การศึกษาแกํบุตรหลานของตน สถานศึกษามีบทบาท
และหน๎าที่ให๎การศึกษาและอบรมแกํคนในชุมชนให๎มีความรู๎ความเป็นพลเมืองดี สามารถประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงตนและครอบครัวได๎ และยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนให๎เจริญอีกด๎วย โรงเรียนจะ
เจริญก๎าวหน๎า จะต๎องได๎รับความรํวมมือชํวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน โรงเรียนและชุมชนจึงต๎อง
พ่ึงพาอาศัยกัน มีความสัมพันธ์อันดีตํอกัน ดังนั้นการศึกษาจึงมีสํวนเกี่ยวข๎องกับคนในชุมชนทุกคน 
และถือวําชุมชนจะต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎องกับกระบวนการศึกษา การจัดการศึกษาที่ดี จะต๎องค านึงถึง
ชุมชน ท๎องถิ่นสนองความต๎องการของคนในท๎องถิ่น บุคคลที่อยูํในชุมชน จะต๎องมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งแนวคิดดังกลําวสํงผลให๎การศึกษาในปัจจุบัน 
เน๎นในเรื่อง การจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของคนสํวนใหญํในชุมชนและสังคมโดย
พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสํวนหนึ่งของชุมชน และให๎ชุมชนเป็นสํวนหนึ่งของสถานศึกษา จะท างาน
แยกอิสระจากกันไมํได๎ จ าเป็นต๎องพ่ึงพาชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และสถานศึกษา ต๎องมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาชุมชน และชุมชนก็ต๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาด๎วยเชํนกัน การให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวน
รํวม เป็นการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นและปราชญ์ชาวบ๎านเข๎ามามีบทบาทในสถานศึกษา การให๎ชุมชน
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน จะท าให๎นักเรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เกิดความรัก หวงแหนเห็น
คุณคําในท๎องถิ่น และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งชํวยสํงเสริม สนับสนุนให๎ชุมชน
เข๎มแข็ง สาเหตุที่ทุกคนให๎ความสนใจในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีแผนแมํบท คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) กลําวถึงการท างานในรูปแบบของประชาคมผนึก
ก าลังทุกฝุายท างานรํวมกัน เพ่ือให๎มีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา อีกทั้งนโยบายการบริหารและจัด
การศึกษา โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) ก็เชํนเดียวกัน เน๎นการ
กระจายอ านาจสูํสถานศึกษา ให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎มากที่สุด และยังมี
กฎกระทรวง ที่ก าหนดบุคคลในการแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาไว๎ชัดเจนวํา กรรมการสํวน
หนึ่ง จะต๎องประกอบไปด๎วยชุมชน ท๎องถิ่น ซึ่งจากกฎหมายและแนวนโยบายตํางๆ เหลํานี้ท าให๎
สถานศึกษาหันมาตื่นตัว ให๎ความสนใจ และเห็นความส าคัญกันมากขึ้น (ทัศนา แสวงศักดิ์ , 2548, 
หน๎า 58) 

ผู๎วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นของความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 นั้นมี
อุปสรรคและปัญหามากมาย ดังนั้นหากทราบพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน                
วํามีข๎อดีที่ควรสํงเสริมอะไร และมีข๎อเสียที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไขอยํางไร ก็จะเป็นหนทางน าไปสูํความ
รํวมมือในอนาคตระหวํางโรงเรียนกับชุมชนได๎ เพ่ือลดปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่ผู๎เรียน
หํางไกลจากชุมชน โรงเรียนกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในชุมชนนั้นให๎หมดไป ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึง
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ 
วาเลํย์ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 วํามีความสัมพันธ์ตํอกันในด๎านตําง ๆ            
มากน๎อยเพียงใด ขนาดของโรงเรียน และกลุํมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ตํางกันมีผล
ตํอความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนหรือไมํ เพ่ือจะได๎น าข๎อมูลจากการวิจัยไปปรับปรุงแก๎ไข 
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สํงเสริม และประยุกต์ใช๎ให๎เกิดความรํวมมือตํอกันอยํางถูกต๎องเป็นประโยชน์ตํอการสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชนที่ดีนั้นจะท าให๎เกิดประโยชน์กับผู๎เรียนในการเรียนรู๎ตามวิถีชีวิตของชุมชนและตามความ
ต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง เกิดการพัฒนาและการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนได๎มากขึ้น และที่
ส าคัญท าให๎การศึกษาสามารถพัฒนาชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพตํอไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

2. เพ่ือเสนอแนวทางในการสํงเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ 
วาเลํย์ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

บุญแชํม ดูํปูอง (2540 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเลย พบวํา ผู๎บริหารโรงเรียน ครูผู๎สอน และกรรมการโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 

สุกิจ อุดมสิน (2545 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหาการบริหารงาน
ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานด๎าน
ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนอยูํในระดับปานกลาง 

โสภณ เพ็ชรพวง (2553 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการบริหารงานด๎ าน
ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ยะลา ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารโรงเรียนมีปัญหาการบริหารด๎านความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยสํวนรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบที่เกี่ยวกับขอบขํายงาน
ทั้งห๎าด๎าน ตามล าดับจากมากไปหาน๎อย คือ การสร๎างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหนํวยงานใน
ท๎องถิ่น การให๎บริการชุมชน การให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์
โรงเรียนและการรํวมกิจกรรมของชุมชน 

สรุปได๎วํา จากผลการวิจัย ท าให๎เข๎าใจวํา การปฏิบัติงานด๎านความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนสํวนใหญํอยูํในระดับปานกลาง แตํยังไมํมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ผู๎วิจัยจึงท าการศึกษาเพ่ือทดสอบวําความสัมพันธ์ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 มีความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนอยูํในระดับใด  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร 

   ประชากรที่ ใช๎ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  ได๎ แกํ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน                     
กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 147 คน 
 2. กลุํมตัวอยําง 
    กลุํมตัวอยํางที่ ใช๎ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได๎แกํ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 12 โรงเรียน โดยใช๎ประชากรเป็นกลุํมประชากร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากงานวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํม
โรงเรียนพบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 สรุปผลงานวิจัยได๎
ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร๎อยละ 58.50  สํวนใหญํเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาภายนอก คิดเป็นร๎อยละ 75.50 
 2. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เฉลี่ยอยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ย เมื่อพิจารณาทุกด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
ก าหนดนโยบายและการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียนและการเสนอแนวทางและมีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการ รองลงมาคือการก ากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนของโรงเรียนและการสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ์
สิทธิเด็กและการเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาจากชุมชนและการให๎ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตร 
 3. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ด๎านการก าหนด
นโยบายและการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียนอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา อยูํในระดับมากที่สุด 1 ข๎อ อยูํในระดับมาก 4 ข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎ศึกษาท า
ความเข๎าใจข๎อมูลสภาพปัจจุบันของชุมชน รองลงมาคือ ทํานได๎รํวมก าหนดนโยบาย เปูาหมายทิศทาง
การจัดการศึกษาของโรงเรียน และ ทํานได๎ศึกษาท าความเข๎าใจในจุดมุํงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ทํานได๎พิจารณาความเป็นไปได๎ความเหมาะสมใน
วิธีการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ ตามล าดับ 
 4. ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วา
เลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 การก ากับติดตามและให๎ความเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนของโรงเรียน พบวํา อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา อยูํในระดับมาก 6 ข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎เสนอแนะ ปรับปรุงรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน รองลงมาคือ ทํานได๎รํวมแสดงความคิดเห็นในการแตํงตั้งที่ปรึกษา
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และหรือคณะอนุกรรมการอยํางเหมาะสมและจ าเป็น และ ทํานได๎ให๎ข๎อมูลปูอนกลับแกํโรงเรียนให๎
ความชํวยเหลือ ให๎การสนับสนุน และให๎ก าลังใจในการด าเนินงานของโรงเรียน ตามล าดับ 
 5. ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วา
เลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 การให๎ความเห็นชอบในการจัดท าสาระ
หลักสูตร พบวํา อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากทั้ง 4 ข๎อ ข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ  ทํานได๎ศึกษาหลักการ จุดมุํงหมายโครงสร๎างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,ทํานได๎
พิจารณาความถูกต๎อง ความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู๎และความสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ท๎องถิ่น,ทํานได๎ให๎ความเห็นชอบในการจัดท าสาระการเรียนรู๎ของโรงเรียน รองลงมาคือ ทํานได๎
พิจารณาความสอดคล๎องของสาระการเรียนรู๎กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 6. ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วา
เลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 การสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับ
การศึกษาและให๎มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก พบวํา อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํใน
ระดับมากที่สุด 1 ข๎อ อยูํในระดับมาก 4 ข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎ทราบข๎อมูลจากทาง
โรงเรียนเกี่ยวกับจ านวนผู๎เรียน การคมนาคม สภาพเศรษฐกิจของชุมชนรองลงมาคือ ทํานได๎จัดหา
ทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาให๎กับนักเรียนที่ขาดแคลน และ ทํานได๎สอดสํองดูแลเด็กที่มีความ
บกพรํองทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา การเรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎และ
ได๎รับการศึกษา ตามล าดับ 
 7. ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วา
เลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 การเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมใน             
การบริหารจัดการ พบวํา อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากที่สุด 2 ข๎อ 
อยูํในระดับมาก 3 ข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการใช๎งบประมาณ รองลงมาคือ ทํานได๎ให๎ก าลังใจและยกยํองเชิดชูเกียรติ            
แกํครูและบุคคลอ่ืนในโรงเรียน รองลงมาคือ ทํานได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดมาตรฐานด๎านวิชาการ
ของโรงเรียน ตามล าดับ 
 8. ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วา
เลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 การเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากชุมชน โดยรวม พบวํา อยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากทั้ง 5 ข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎สํงเสริมและ
ก ากับติดตามการใช๎วิทยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในโรงเรียนรองลงมาคือ ทํานได๎สํงเสริมและก ากับ
ติดตามเพ่ือให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นและของชาติ และ 
ทํานได๎รํวมหารายได๎และทรัพยากรจากแหลํงตํางๆเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ตามล าดับ 
 แนวทางการแก๎ปัญหาโดยภาครวม - ข๎อเสนอแนะ ควรให๎คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวน
รํวมในการการให๎ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนารํวมกันในด๎านวิชาการ
ความรู๎ภูมิปัญญาในท๎องถิ่นและสืบทอดองค์ความรู๎ที่มีแตํเดิมไมํให๎สูญหายไปและอยูํคูํกับสถานศึกษา 
และการระดมทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียนเพ่ือเป็นการสร๎างแรงจูงใจในการเรียนของเด็กนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดีและเป็นการแบํงเบาภาระแกํผู๎ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีผลการเรียนดีเพ่ือสร๎างอนาคต
ให๎เด็กนักเรียนเข๎าสูํการศึกษาในการใฝุรู๎ใฝุเรียน 
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สรุปและอภิปรายผล 
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                

กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2  พบวํา 
ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน 
พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการอบรมให๎ความรู๎เรื่องบทบาทหน๎าที่ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางตํอเนื่อง ทั้งจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทางการศึกษา และ
จากโรงเรียนเองที่ให๎ข๎อมูลตําง ๆ ในการด าเนินงานรํวมกัน มีการประชุมปรึกษาหารือในการ
บริหารงานโรงเรียนบํอยครั้ง เพ่ือให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎รับทราบข๎อมูลที่ เป็น
ปัจจุบันของโรงเรียนอยูํตลอดเวลาเพ่ือให๎สอดคล๎องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่ให๎ความส าคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการตอบค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลของโรงเรียนให๎กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา จึงท าให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎รับข๎อมูลจากโรงเรียนมากขึ้น และเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู๎และรํวมกันบริหารงานโรงเรียนอยํางชัดเจนมากขึ้นด๎วย สอดคล๎องกับ บุญแชํม 
ดูํปูอง (2540 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับ
ชุมชนในโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย พบวํา 
ผู๎บริหารโรงเรียน ครูผู๎สอน และกรรมการโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานความสัมพันธ์
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได๎ เพราะผู๎วิจัยได๎รับความอนุเคราะห์อยํางยิ่งจาก              
ดร.ชีวิน อํอนละออ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาสารนิพนธ์ดร.เจิดจ๎า น๎อยส าลี และ             
ดร.ศศิรดา แพงไทย กรรมที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได๎กรุณาให๎ค าปรึกษาแนะน าตลอดจนแก๎ไข
ข๎อบกพรํองตําง ๆ ด๎วยความเอาใจใสํอยํางดียิ่ง และติดตามการท าการศึกษาสารนิพนธ์เลํมนี้ 
นับตั้งแตํเริ่มต๎นจนส าเร็จเรียบร๎อย ผู๎วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและรู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ
ทําน ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานโดยมีอาจารย์ ดร.สมใจ มณีวงษ์ และดร.เอ้ือมพรพิชย์ 
จันทร์แดง และทํานรองผอ.สพป.ตาก เขต 2  ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบและให๎ค าแนะน าการ
แก๎ไขเครื่องมือจนมีความสมบรูณ์เพ่ือใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณทํานผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านมอเกอร์ ต าบล
พบพระ อ าเภอ พบพระและกลุํมโรงเรียนพบพระ วาเลํย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตาก เขต 2 ทุกทํานที่ให๎การสนับสนุนและให๎ก าลังใจด๎วยดี และที่ให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติการ
วิจัยให๎ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
 คุณความดีและประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอน๎อมร าลึกถึงพระคุณ 
บิดา มารดา และญาติพ่ีน๎องที่ได๎อบรมเลี้ยงดู ให๎การศึกษาและเป็นก าลังใจที่ส าคัญและขอมอบเป็น
เครื่องบูชาพระคุณครู อาจารย์และผู๎มีพระคุณทุกทํานที่ได๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎แกํผู๎วิจัย 
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เครื่องกรองน้ าระบบรีเวอร์สออสโมซิสพร้อมด้วยแสงอัลตราไวโอเลต 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

Water Strainer by Reverse Osmosis and Ultraviolet System  
from Solar Energy 

 
ปรัชญา ค ากล่อมใจ1, เศรษฐา สารถี2, จักรกฤษณ์ เคลือบวัง3 และ สวสัดิ์ ยุคะลัง4 

Prachya Kamklomjai, Settha Sarathee, Jukkrit Kluabwang and Sawat Yukhalang 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอระบบเครื่องกรองน้ ารีเวอร์สออสโมซิสรํวมกับแสงอัลตราไวโอเลตจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด๎วย แผงโซลําร์เซลล์ ชุดควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ 
วงจรอินเวอร์เตอร ์และชุดเครื่องกรองน้ ารีเวอร์สออสโมซิสรํวมกับแสงอัลตราไวโอเลต พลังงานที่ผลิต
ได๎จากแผงโซลําเซลล์ผํานชุดควบคุมการอัดประจุเข๎ามาเก็บไว๎ที่แบตเตอรี่แปลงผันไฟฟูาด๎วยชุดวงจร
อินเวอร์เตอร์เพ่ือจํายให๎กับโหลดชุดเครื่องกรองน้ า ผลการทดสอบการท างานของชุดรักษาระดับ
แรงดันและแปลงผันพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแปลงผันพลังงานไฟฟูาจากไฟฟูา
กระแสตรง 12 โวลต์ เป็นไฟฟูากระแสสลับ 220 โวลต์ จํายให๎กับโหลดชุดเครื่องกรองน้ ารีเวอร์สออส
โมซิสรํวมกับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นระยะเวลา 4 วัน สามารถอัดประจุได๎เฉลี่ยเทํากับ 1.89 แอมแปร์ 
ที่แรงดันการอัดประจุเฉลี่ยเทํากับ 13.46 โวลต์ และท าการทดสอบเมื่อมีการใช๎น้ าตลอดระยะเวลา 8 
ชั่วโมงตํอวัน จะได๎ปริมาณน้ าที่ผํานการกรองจากเครื่องกรองน้ าเทํากับ 64 ลิตร ซึ่งน้ าที่ผํานการกรอง
จากชุดเครื่องกรองน้ ารีเวอร์สออสโมซิสรํวมกับแสงอัลตราไวโอเลตนี้  สามารถน าไปอุปโภคบริโภคได๎
และผํานการรับรองจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข  
ค าส าคัญ : พลังงานแสงอาทิตย์, อินเวอร์เตอร์, รีเวอร์สออสโมซิส 
   
Abstract 

This paper proposes the water strainer by reverse osmosis (RO) and ultraviolet 
(UV) system from solar energy consists of Solar cells, charging battery controller set, 
inverter battery, and water strainer. The system energy is converted DC-AC by 
inverter for supplying to the water strainer load set. The result can be converting 
from 12 VDC to 220 VAC and supplied to the water strainer load set for 4 days, 
charging average 1.89 A at 13.46 V. The test of the use of water for 8 hours per day 
shows that is equal 64 liters. The water passed through water strainer which is 
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บทน า 

น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับชีวิตทุกชีวิต  มนุษย์หรือสัตว์ตลอดจนพืชและพันธ์ไม๎             
ถ๎าขาดน้ าก็จะต๎องแห๎งเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด มนุษย์ต๎องใช๎น้ าในชีวิตประจ าวัน เชํน ใช๎น้ าส าหรับ
ด่ืม ใช๎หุงต๎มอาหาร ใช๎ชะล๎างสิ่งสกปรกตําง ๆ ดังนั้นน้ าจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับชีวิตอันดับ
ที่สองรองจากออกซิเจน น้ าเป็นองค์ประกอบส าคัญของรํางกายมนุษย์และการมีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ในสภาวะปัจจุบันที่โลกมีปัญหาทางด๎านมลพิษตํางๆ             
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งด๎านการเกษตรที่ใช๎ยาฆําแมลงเพ่ิมมากขึ้น แหลํงน้ าตามธรรมชาติมีสารปนเปื้อนและ
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเกิดมลพิษในอากาศสูงมากยิ่งขึ้น การใช๎พลังงานใน
ปัจจุบันก็มีแนวโน๎มสูงมากขึ้นตลอดเวลามีการใช๎พลังงานไฟฟูาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อยํางตํอเนื่อง นับเป็น
ภาวะที่ต๎องหาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมมาใช๎ให๎พอเพียงตํอผู๎บริโภคและต๎องค านึงถึงผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมจากการใช๎พลังงานนั้น(กระทรวงพลังงาน, 2555) ด๎วยซึ่งได๎มีการน าพลังงานทดแทนมาใช๎
กันอยํางแพรํหลายในปัจจุบันเพราะพลังงานเหลํานี้เป็นพลังงานที่สะอาดและไมํท าลายมลภาวะทาง
อากาศ ในประเทศไทยพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกที่ส าคัญที่ได๎มีการน ามาใช๎อยําง
กว๎างขวาง ทั้งการใช๎งานจากแสงแดดโดยตรง จากการแปลงผันพลังงานด๎วยการเก็บกักพลังงานแล๎ว
น าไปใช๎แบบอิสระหรือจ าหนํายให๎กับการไฟฟูาด๎วยกระบวนการควบคุมตํางๆ  (นภัทร วัจนเทพินทร์, 
2554) (บุญยัง ปลั่งกลาง, 2556) รวมถึงที่นิยมการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการสูบน้ าเพ่ือ
การเกษตรจากแหลํงน้ ากักเก็บไว๎หรือส าหรับการสูบน้ าบาดาลเพ่ือการท าไรํหรือฟาร์มตํางๆ (รุํงเพชร 
กํอนอก, 2556) ซึ่งการประยุกต์ใช๎พลังงานเหลํานี้เป็นประโยชน์อยํางมากส าหรับพ้ืนที่หํางไกลและ
เกษตรกร 

ทางคณะผู๎วิจัยของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
จึงได๎มีแนวคิดควรน าพลังงานทดแทนเหลํานี้มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ให๎สูงสุด โดยการจัดสร๎างเครื่อง
กรองน้ าระบบรีเวอร์สออสโมซิสพร๎อมด๎วยแสงอัลตราไวโอเลตจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น                 
เพ่ือต๎องการที่จะผลิตน้ าดื่มท่ีสะอาดมีคุณภาพไว๎อุปโภคและบริโภคและเป็นการประยุกต์ใช๎ประโยชน์
จากแหลํงพลังงานสะอาดคือแสงอาทิตย์สามารถที่จะใช๎น้ าจากเครื่องกรองน้ าส าหรับดื่มหรือส าหรับ
การอุปโภคบริโภคประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาได๎  สามารถเป็นต๎นแบบในการพัฒนาตํอยอด
ส าหรับด๎านอุตสาหกรรมขนาดยํอมและเกษตรกรรม รวมถึงส าหรับน้ าดื่มทั้งการอุปโภคและบริโภคใน
พ้ืนที่ทุรกันดาร และสามารถน าไปประยุกต์กับระบบแปลงผันพลังงานรูปแบบอื่นๆได๎ 
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ชุดเครื่องกรองน้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ในการออกแบบและการสร๎างชุดเครื่องกรองน้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์  โดยที่สามารถแบํง

สํวนควบคุมออกได๎สองสํวนคือ ชุดประจุแบตเตอรี่ด๎วยโซลําร์เซลล์และชุดอินเวอร์เตอร์ ส าหรับติดตั้ง
ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
ประกอบด๎วย 

1. แนวการสร๎างชุดเครื่องกรองน้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
การออกแบบการสร๎างชุดเครื่องกรองน้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด๎วย  โซลําร์เซลล์  

วงจรประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ วงจรอินเวอร์เตอร์และเครื่องกรองน้ า  ดังแสดงในรูปที่ 1 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร๎างในการสร๎างชุดเครื่องกรองน้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

จากรูปที่ 1 จะใช๎หลักการเก็บพลังงานไฟฟูาที่ได๎จากเซลล์แสงอาทิตย์มาประจุเข๎าแบตเตอรี่
และท าการแปลงผันไฟฟูากระแสตรงจากแบตเตอรี่ให๎เป็นไฟฟูากระแสสลับโดยวงจรอินเวอร์เตอร์เพ่ือ
จํายให๎กับเครื่องกรองน้ า 

2. การค านวณคําและขนาดพิกัดอุปกรณ์ส าหรับโหลดเครื่องกรองน้ า 
ในสํวนของงานวิจัยโหลดทั้งหมดที่จะใช๎ส าหรับระบบเครื่องกรองน้ าเทํากับ 34.80 วัตต์          

จะใช๎แผงโซลําร์เซลล์ขนาด 80 วัตต์ กระแสไฟฟูาสูงสุดอยูํเทํากับ 4.5 แอมแปร์ ท าหน๎าที่ผลิต
กระแสไฟฟูาอัดประจุให๎กับแบตเตอรี่ขนาด 60 แอมป์ - ชั่วโมง โดยจะสามารถหาระยะเวลาในการ
อัดประจุได๎จากสมการดังนี้  

ขนาดแผงโซลําร์เซลล์ 
ขนาดของแผง = คําการใช๎พลังงานรวม / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได๎ใน 1วัน )  

       = (6 วัตต์ x 8 ชั่วโมง) + (28.8 วัตต์ x 7 ชั่วโมง) / 5 ชั่วโมง  
               = 49.92 วัตต์-ชั่วโมง 

เผื่อขนาดแผง 150 เปอร์เซ็นต์ จะได๎ 49.92 x 1.50 = 74.88 วัตต์-ชั่วโมง ดังนั้นขนาดของ
เซลล์แสงอาทิตย์ทีเ่ลือกใช๎ คือ ขนาด 12 โวลต์ 80 วัตต์ 
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ขนาดแบตเตอรี่ 
      ขนาดของแบตเตอรี่ = คําพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟูาแบตเตอรี่ x 0.6 (% การใช๎งาน 

 กระแสไฟฟูาที่อยูํในแบตเตอรี่) x 0.85 (ประสิทธิภาพของ Inverter)] 
            = (6 วัตต์ x 8 ชั่วโมง) + (28.8 วัตต์ x 7 ชั่วโมง) / [12 โวลต์ x 0.6 x 0.85]  
                 = 40.78 แอมแปร-์ชั่วโมง 

เผื่อขนาดแบตเตอรี่ 150 เปอร์เซ็นต์ จะได๎ 40.78 x 1.50 = 61.17 แอมป์-ชั่วโมง ดังนั้น
ขนาดของแบตเตอรี่ที่เลือกใช๎ คือ ขนาด 12 โวลต์ 60 แอมป-์ชั่วโมง 

จะได๎ระยะเวลาในการอัดประจุเทํากับ 38 ชั่วโมง จากสมการ 
 

D

CB
A


        (1) 

 
โดยที่   A คือ ระยะเวลาในการอัดประจุ: [นาท]ี  

            B คือ คําคงที่ มีคําเทํากับ 72 

            C คือ ความจุแบตเตอรี่: [Ah]  
               D คือ กระแสอัดประจุ: [A] 
 

และวงจรอินเวอร์เตอร์จะใช๎ไอซีส าเร็จรูปเบอร์ SG3525 เป็นตัวสร๎างสัญญาณพัลส์เพ่ือน า
สัญญาณที่สร๎างนี้ไปขับมอสเฟตก าลังชนิด N-Channel IRF 3205 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2 วงจรอินเวอร์เตอร์ใช๎ไอซีสร๎างสัญญาณพัลส์ 

 
จากรูปที่ 2 แรงดันที่ปูอนให๎ไอซีอยูํที่ประมาณ 11 โวลต์ จะรักษาระดับแรงดันจากแบตเตอรี่

ให๎มีคําเหมาะสมกับแรงดันปูอนเข๎าให๎กับไอซี โดยจะจํายแรงดันเข๎าที่ขา 15 และขา 13 จะเป็นขา
แรงดัน Vcc และ Vc ของไอซีและขา 12 จะตํอลงกราวด์ จากนั้นไอซีก็จะท าหน๎าที่สร๎างสัญญาณพัลส์
ขึ้นทางด๎านเอาต์พุตที่ขา 11 และขา 14 โดยสัญญาณที่ออกมาทั้งสองเอาต์พุตจะมีความตํางเฟสกัน
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และขาเกตของมอสเฟตก าลังจะตํอกับขาเอาต์พุตของไอซีและมอสเฟตก าลังทั้งสองตัวจะผลัดกัน
น ากระแสแบบพุช-พูล ตามลักษณะสัญญาณพัลส์ที่ไอซีเบอร์ SG3525 สร๎างขึ้นมาผํานหม๎อแปลง
ไฟฟูากระแสสลับแปลงผันพลังงานเป็นไฟฟูากระแสสลับออกทางด๎านเอาต์พุตของวงจรอินเวอร์เตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 3 วงจรประจุแบตเตอรี่ 
 

จากรูปที่ 3 การท างานของวงจรประจุแบตเตอรี่และปูองกันแรงดันสูงกวําหรือต่ ากวําพิกัด
ก าหนดของแบตเตอรี่ คือ จะท าการประจุแบตเตอรี่โดยตรงผํานไดโอดก าลังเข๎าสูํแบตเตอรี่และเมื่อ
แรงดันของแบตเตอรี่ในขณะที่ท าการอัดประจุอยูํนั้นมีคําเทียบเทํากับ 14 โวลต์ ท าให๎แบตเตอรี่ถูกอัด
ประจุจนเต็มแล๎วกระแสจากแบตเตอรี่จะไหลผํานตัวต๎านทาน 10 กิโลโอห์ม ไปยัง LM 741 ซึ่งเป็น
ไอซีออปแอมป ์ท างานรํวมกับตัวต๎านทานปรับคํา 10 กิโลโอห์มที่ตํออยูํกับขาอินพุตไมํกลับขั้ว (ขา 3) 
จะท าการเปรียบเทียบแรงดันกับขาอินพุตกลับขั้ว (ขา 2) เมื่อแรงดันที่ขาอินพุตไมํกลับขั้ว (ขา 3) มีคํา
มากกวําแรงดันที่ขาอินพุตกลับขั้ว (ขา 2) ก็จะมีสัญญาณเอาต์พุตไปสั่งให๎ทรานซิสเตอร์น ากระแส
จากนั้นรีเลย์ก็จะท างานตัดวงจรการประจุแบตเตอรี่ออก เชํนเดียวกันถ๎าแรงดันของแบตเตอรี่นั้นมีคํา
ลดลงเหลือ 11 โวลต์ วงจรออปแอมป์อีกชุดก็จะท าการเปรียบเทียบแรงดันระหวํางขาอินพุตไมํกลับ
ขั้ว (ขา 3) และขาอินพุตกลับขั้ว (ขา 2) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขึ้น รีเลย์ก็จะท างานตํอ
การประจุขึ้นใหมํ โดยสามารถตั้งคําก าหนดจุดการท างานในการประจุแบตเตอรี่และการหยุดประจุ
แบตเตอรี่ได ๎
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(ก)                                  (ข)                                    (ค) 
รูปที่ 4 วงจรควบคุมรวม (ก) วงจรอัดประจุแบตเตอรี่ (ข) วงจรอินเวอร์เตอร์ (ค) วงจรติดตั้งรวมในตู๎ 
 
ขั้นตอนการท างานของระบบ 

บล็อกไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการท างานของระบบประกอบด๎วยชุดแผงโซลําร์เซลล์ ชุด
วงจรควบคุมการอัดประจุไฟฟูา แบตเตอรี่ ชุดวงจรแปลงผันแรงดันไฟฟูากระแสตรงเป็นไฟฟูา
กระแสสลับ ซึ่งวงจรอัดประจุไฟฟูาและวงจรแปลงผันแรงดันไฟฟูาจะติดตั้งอยูํในตู๎ควบคุมชุดเดียวกัน
และโหลดเครื่องกรองน้ าแบบรีเวอร์สออสโมซิสพร๎อมหลอดรังสียูวี ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

การท างานของระบบจะมีแผงโซลําร์เซลล์ท าหน๎าที่ผลิตกระแสไฟฟูาเพ่ือท าการอัดประจุ
แบตเตอรี่ จากแผงโซลําร์เซลล์ผํานวงจรควบคุมการอัดประจุไฟฟูาเข๎าสูํแบตเตอรี่ดังวงจรควบคุมและ
การท างานดังรูปที่ 3 และจากชุดแบตเตอรี่จะตํอไปยังวงจรชุดอินเวอร์เตอร์เพ่ือแปลงผันแรงดันไฟฟูา
จากไฟฟูากระแสตรงไปเป็นไฟฟูากระแสสลับดังวงจรและการท างานดังรูปที่ 2 ซึ่งรวมกันอยูํในตู๎ชุด
ควบคุมดังรูปที่ 4 แล๎วจึงตํอไปยังโหลดใช๎งาน 

 
ผลการทดลอง 

เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกรองน้ าแบบรีเวอร์สออสโมซิสพร๎อม
หลอดรังสียูวีและชุดควบคุมการท างาน โดยแยกเป็นการทดสอบไว๎ดังนี้ 
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1. ผลการทดสอบการอัดประจุแบตเตอรี่ 
  จากการทดสอบการอัดประจุแบตเตอรี่แรงดันไฟฟูาและกระแสไฟฟูาในการประจุจะแปรผัน
ตรงกับความเข๎มของแสงแดดในแตํละชํวงเวลา โดยในการทดสอบนั้นจะเริ่มทดสอบที่เวลา 9.00 น. 
ถึงเวลา 18.00 น. ซึ่งในแตํละชั่วโมงจะมีจะมีปริมาณความเข๎มของแสงแดดตํางกันซึ่งท าให๎
แรงดันไฟฟูาและกระแสไฟฟูาในชํวงเวลานั้นแตกตํางตามไปด๎วย โดยเฉลี่ยชํวงเวลาที่ความเข๎ม
แสงแดดมีคําความเข๎มมากอยูํที่เวลา 10.00-15.00 น. แตํจะมีกระแสไฟฟูาในการอัดประจุไมํเกิน
ขนาดพิกัดของแผงโซลําร์เซลล์ขนาด 80 วัตต์ โดยพิกัดกระแสไฟฟูาของแผงโซลําร์เซลล์นั้นเทํากับ 
4.5 แอมแปร์ โดยการทดสอบทั้งสัปดาห์ได๎คําเฉลี่ยของกระแสการอัดประจุเทํากับ 2.50 แอมแปร์ 
และแรงดันอัดประจุเฉลี่ยเทํากับ 13.92 โวลต์ ซึ่งจากผลการค านวณตามสมการที่ (1) จะใช๎เวลาใน
การอัดประจุเทํากับ 29 ชั่วโมง ดังผลการทดสอบในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบการอัดประจุแบตเตอรี่เฉลี่ยในแตํละชํวงเวลาของวันในหนึ่งสัปดาห์ 

เวลา (น.) ความเข๎ม
แสง 

(LUX) 

แผงโซลําร์เซลล์ วงจรอัดประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ 
แรงดันไฟฟูา 

(V) 
แรงดันไฟฟูา 

(V) 
กระแสไฟฟูา 

(A) 
แรงดันไฟฟูา 

(V) 
9.00-10.00 64400 22.2 13.36 2.15 12.77 
10.00-11.00 75800 22.4 14.36 2.66 12.78 
11.00-12.00 75600 22.2 14.35 2.31 12.80 
12.00-13.00 79400 22.5 14.57 3.55 12.83 
13.00-14.00 78300 22.5 14.55 3.45 12.86 
14.00-15.00 73600 22.3 14.31 3.10 12.91 
15.00-16.00 60100 21.6 13.33 2.1 12.94 
16.00-17.00 55600 22.1 13.33 1.98 12.95 
17.00-18.00 26100 20.6 13.16 1.31 12.95 

คําเฉลี่ย 65433.3 22.04 13.92 2.5 12.87 
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2. ผลการทดสอบเครื่องกรองน้ าตํอเข๎ากับระบบโซลําร์เซลล์โดยใช๎งานโหลดตํอเนื่อง 
ตารางท่ี 2 ตารางการจํายโหลดของแบตเตอรี่ใช๎งานโหลดตํอเนื่อง 

เวลา(นาที) 

ความ
เข๎ม
แสง 
(Lux) 

วงจรอัดประจุ แบตเตอรี่ วงจรอินเวอร์เตอร์ โหลด 

แรงดัน 
ไฟฟูา 
(V) 

กระแส 
ไฟฟูา 
(A) 

แรงดัน 
ไฟฟูา (V) 

แรงดัน 
ไฟฟูา 
ขณะ 
ไมํตํอ
โหลด 

แรงดัน 
ไฟฟูา 
ขณะ 

ตํอโหลด 

กระแส 
ไฟฟูา
(A) 

9.00-10.00 24100 13.14 1.44 12.53 252 241 0.15 
10.00-11.00 25100 13.16 1.47 12.52 252 241 0.15 
11.00-12.00 28700 13.24 1.55 12.46 250 238 0.15 
12.00-13.00 29100 13.26 1.55 12.44 250 237 0.15 
13.00-14.00 32200 13.36 1.61 12.40 247 233 0.15 
14.00-15.00 31500 13.30 1.59 12.32 246 233 0.15 
15.00-16.00 27000 13.16 1.52 12.24 245 234 0.15 
16.00-17.00 13100 13.10 0.75 12.22 244 232 0.15 
17.00-18.00 12100 12.77 0.71 12.20 242 230 0.15 

 

จากผลการทดสอบเครื่องกรองน้ าตํอเข๎ากับระบบโซลําร์เซลล์ โดยทดสอบใช๎งานแบบโหลด
ตํอเนื่อง จะท าการทดสอบโดยการเปิดใช๎งานเครื่องกรองน้ าให๎ปั๊มน้ านั้นท างานตลอดเวลาโดย
แรงดันไฟฟูาของแบตเตอรี่เริ่มต๎นเทํากับ 12.47 โวลต์ เมื่อใช๎งานเครื่องกรองน้ าเป็นเวลา 9 ชั่วโมง
แรงดันไฟฟูาแบตเตอรี่จะลดลงมาเทํากับ 12.20 โวลต์ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองสามารถอัดประจุไฟฟูาเก็บไว๎ในแบตเตอรี่  เฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ที่มีแสงแดด 
เป็นเวลา 9 ชั่วโมง สามารถอัดประจุที่แรงดันเฉลี่ยเทํากับ 13.92 โวลต์ และกระแสเฉลี่ยเทํากับ 2.5 
แอมแปร์ และในสํวนของวงจรอินเวอร์เตอร์จะท าหน๎าที่แปลงผันไฟฟูากระแสตรงเป็นไฟฟูา
กระแสสลับโดยจะรับแรงดันไฟฟูากระแสตรงจากแบตเตอรี่  12 โวลต์ ท าการแปลงผันเป็นไฟฟูา
กระแสสลับ 220 โวลต์ เพ่ือจํายให๎กับโหลดเครื่องกรองน้ ารีเวอร์สออสโมซิส จ านวน 1 เครื่อง และ
โหลดหลอดอัลตราไวโอเลต จ านวน 1 หลอด ซึ่งอยูํในชุดของเครื่องกรองน้ ารีเวอร์สออสโมซิสรํวมกับ
แสงอัลตราไวโอเลต โดยในการทดสอบเวลาทั้งหมด 9 ชั่วโมง รวมปริมาณน้ าทั้งหมดเทํากับ 64 ลิตร 
โดยปกติเฉลี่ยภายใน 1 วัน คนเราดื่มน้ าวันละประมาณ 3 ลิตร ดังนั้นปริมาณน้ าที่ผลิตได๎ 64 ลิตร  
จะเพียงพอตํอผู๎บริโภคจ านวน 20 คน ใน 1 วัน และได๎ผํานการรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งสามารถประยุกต์ใช๎กับระบบเครื่องกรองน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคส าหรับพ้ืนที่หํางไกล
และพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมน้ าดื่มชุมชนได๎ 
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ต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ 
ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

Costs and Returns of Farmer’s Groups Pesticide-free Vegetable in 
Matoom Sub District, Phromphiram District, Phitsanulok Province. 

 
มาลัย  เทศเพ็ง1 และรตันา  สิทธิอ่วม2  

Malai  tedpeng  และ Rattana  Sittioum  
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุํม
เกษตรกรผู๎ปลูกผักปลอดสารพิษ ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์กลุํมเกษตรกรจ านวนทั้ งสิ้น 6 ราย วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการประเมิน 
ระยะเวลาคืนทุน มูลคําปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
 ผลการศึกษาพบวําต๎นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักปลอดสารพิษ กลุํมที่ 1 ผักที่ปลูก
ได๎ตลอดปี 3 ชนิด คือ ผักบุ๎ง ผักคะน๎า ผักกาดเขียว และกวางตุ๎ง มีระยะเวลาคืนทุน เทํากับ 1 ปี 4 
เดือน 10 วัน มีมูลคําปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร๎อยละ 1.75 และร๎อยละ 7.00 เทํากับ  21,681.65 
บาท และ 15,561.58 บาท ตามล าดับ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร๎อยละ 69.98 ขณะที่
ต๎นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักปลอดสารพิษ/กลุํม/2/ผักที่ปลูกตามฤดูกาล/3/ชนิด/คือ 
กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก และบร็อคโคลี่ มีระยะเวลาคืนทุน เทํากับ 25 วัน มีมูลคําปัจจุบันสุทธิที่อัตรา
คิดลดร๎อยละ/1.75/และร๎อยละ/7.00/เทํากับ/29,973.47/บาท/และ 21,821.56 บาท ตามล าดับ 
โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร๎อยละ 90.98 
ค าส าคัญ:  ต๎นทุน, ผลตอบแทน, ผักปลอดสารพิษ 
  
Abstract 
  The objective of this research is to study the costs and returns on pesticide-free 
vegetable farming by farmer’s groups in Matoom Sub District, Phromphiram District,  
Phitsanulok Province.  The data was collected by conducting interview with 6 farmers,). A 
costs and returns analysis was carried out using the ‘Payback Period’ (PBP), ‘Net Present 
Value’ (NPV) and ‘Internal Rate of Return’ (IRR) method as measurement tools. 
  The results of the study show that the first of farmers have payback period was 1 
years, 4 mouths and 10 days.  The net present values, with discounted rate of 1.75% and 
7.00%, were 21,681.65 baht and 15,561.58 baht respectively. While the internal rate of 
return was 69.98% while costs and returns on pesticide-free vegetable farming by…. Have 
payback period was 25 days. The net present values, with discounted rate of 1.75% and 
7.00%, were 29,973.47 baht and 21,821.56 baht respectively. While the internal rate of 
return was 90.98%  
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก โทร. 080-028-1194 
2 ดร. อาจารย์ที่ปรึกษางานวจิัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก โทร. 095-635-5625 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแตํอดีต มีความเป็นอยูํแบบเรียบงําย พ่ึงพา
ตนเองและอาศัยธรรมชาติในการด าเนินชีวิตภายใต๎ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ประชากรสํวนใหญํประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่เป็นแหลํงผลิตอาหารที่ส าคัญ ดังจะเห็นได๎จากข๎อความที่ปรากฏ บนศิลาจารึก
ของพํอขุนรามค าแหงมหาราช ที่วํา “ในน้ ามีปลา ในนามีข๎าว” ที่แสดงเป็นหลักฐานความอุดม
สมบูรณ์ของประเทศไทย  อาชีพการเกษตรจึงเป็นแหลํงรายได๎ที่ส าคัญอยํางหนึ่งของประชากรไทย
ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตการเกษตรให๎ความส าคัญกับการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเรํงรัด
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการจัดสรรที่ดินท ากินให๎แกํเกษตรกร มีระบบชลประทาน และ
มาตรการทางการตลาดเพ่ือยกระดับสินค๎าทางการเกษตรของประเทศ แตํการจ ากัดของพ้ืนที่ทาง
การเกษตร จึงมีการปรับโครงสร๎างผลผลิตเพ่ือให๎ผลผลิตการเกษตรขยายตัว โดยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตให๎สูงขึ้นแทนการขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรและ เน๎นการผลิตที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ มุํงเน๎นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตํสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
การริเริ่มแนวคิดไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพของคนโดยให๎ความส าคัญกับ
การเกษตรเน๎นให๎พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ให๎ความส าคัญ
ด๎านคุณภาพผลผลิตให๎ปลอดภัย ตํอสุขภาพและอนามัย และอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาและสร๎าง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ ให๎เข๎มแข็งและมีภูมิคุ๎มกันตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  
ขณะเดียวกันมุํงการพัฒนา ที่สมดุลทั้งด๎านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ไปสูํการ
พัฒนาอยํางยั่งยืนและ ความเป็นอยูํที่มีความสุขของคนไทย (กรมเกษตรสารนิเทศ : ระบบออนไลน์) 
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงพระบรมราโชวาทและ       
พระราชด ารัสในเรื่องทฤษฎีใหมํและเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวกับการผลิตทางด๎านการเกษตร              
โดยเน๎นความสมดุลและยั่งยืน คือการเกษตรที่ให๎ผลผลิตที่ดีไปพร๎อมๆกับการอนุรักษ์ และปรับปรุง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่องในระยะยาว ผลผลิตที่เกิดขึ้นจะต๎องปลอดภัยตํอ
สุขภาพ พลานามัยของผู๎บริโภค และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการด ารงชีพ ดังเชํนการเกษตรอินทรีย์ 
หรือการเกษตรปลอดสารพิษ (ชนวน รัตนวราหะ และสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์, 2553)  
 หนํวยงานของภาครัฐ มีนโยบายในการควบคุมและก าหนดมาตรฐานการผลิตผักให๎มีความ
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคมากที่สุด จึงท าให๎ผู๎คนหันมาให๎ความสนใจในเรื่องสุขภาพกัน เพ่ิมมากขึ้น          
จึงท าให๎มีความต๎องการบริโภคผักเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากประชาชนรับรู๎ถึงประโยชน์ของผักที่มีตํอ
รํางกาย นอกจากชํวยในเรื่องของการขับถําย ผักยังมีวิตามิน แรํธาตุและสารอาหารอ่ืนที่ชํวย
เสริมสร๎างรํางกายให๎มีสุขภาพดี การบริโภคผักไมํใชํเป็นเพียงอาหารเทํานั้น แตํรวมไปถึง การรักษา
สุขภาพรํางกายด๎วย แตํการบริโภคผักให๎ได๎ประโยชน์อยํางเต็มที่ต๎องระมัดระวังเรื่องของสารพิษ
ตกค๎างในผัก ท าให๎เกิดแนวคิดการผลิตผักที่ไมํใช๎สารเคมีหรือใช๎สารเคมีในปริมาณ น๎อยมาก เชํน          
ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์ และผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งผักแตํละชนิดมี ความแตกตํางกัน โดยผักที่
ผู๎บริโภครู๎จักมากท่ีสุดคือ ผักปลอดสารพิษ (สุทธิชัย ปทุมลํองทอง, 2550) 
 จากการสัมภาษณ์นายกรวิชญ์  คชนิล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่1ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ท าให๎ทราบวํา เมื่อกํอนนี้พ้ืนที่สาธารณะแหํงนี้เคยเป็น
พ้ืนที่ ๆ ปลูกข๎าวโพดมากํอน หลังจากนั้นก านันล าพูน คุ๎มข า ซึ่งเป็นผู๎ริเริ่มกํอตั้งกลุํม ปลูกผักปลอด
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สารพิษนี้ขึ้นมา จึงได๎ท าการขอเวียนคืนพ้ืนที่ดังกลําวจากชาวบ๎านจ านวน 25 ไรํ  ซึ่งมีสมาชิกในกลุํม
ทั้งหมด 30 คนโดยมีการแบํงพ้ืนที่คนละ 1-2 งานตํอคน โดยมีประธานกลุํม คือ นางจ าแรง ทองสุข  
ซึ่งกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกผักปลอดสารพิษนี้จะมีความคล๎ายกับวิสาหกิจชุมชน แตํไมํได๎ขึ้นทะเบียนเป็น
กลุํม OTOP ของต าบลมะตูมแตํเป็นแคํการรวมตัวกันของชาวบ๎าน และจากการสัมภาษณ์นางกิมไฮ๎ 
คงค าและนางมณี  ตรงตํอกิจ ท าให๎ทราบวําเกษตรกรผู๎ปลูกผักปลอดสารพิษ ไมํมีการจดบันทึก
เกี่ยวกับต๎นทุนและผลตอบแทนที่ได๎รับจากการปลูกผักปลอดสารพิษ จะใช๎วิธีประมาณการ ท าให๎ไมํ
ทราบต๎นทุนและผลตอบแทนที่แนํนอน 

จากสภาพปัญหาดังกลําว คณะผู๎จัดท าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุํมเกษตรกร ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือให๎เกษตรกรทราบถึงต๎นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือเป็นการลดต๎นทุนที่
ไมํจ าเป็นและสามารถน าข๎อมูลที่ได๎รับไปเป็นแนวทางส าหรับการลงทุนปลูกผักปลอดสารพิษตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุํมเกษตรกร ต าบลมะตูม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 ครรชิต แสงกระจํางวงค์ (2550) กลําววํา ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิต 
ที่มีการใช๎สารเคมีในการปูองกันและก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งการใช๎สารเคมีเพ่ือการเจริญเติบโต               
โดยผลผลิตที่ได๎ไมํมีสารพิษตกค๎างอยูํหรือมีสารพิษตกค๎างอยูํแตํจะต๎องไมํเกินระดับมาตรฐาน 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว๎  การปลูกผักปลอดสารพิษเป็นการน าเอาวิทยาการตํางๆ                  
มาใช๎ผสมผสานกันอยํางเหมาะสม ทั้งในด๎านพันธุ์ผัก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปูองกันและ 
ก าจัดศัตรูพืช การดูแลรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว หลักในการปลูกผักปลอดสารพิษ คือ              
จะใช๎หลักการปลูกผักโดยการไมํใช๎สารเคมี  หรือใช๎สารเคมีในการผลิตให๎น๎อยที่สุดหรือใช๎ตาม 
ความจ าเป็น แตํต๎องใช๎อยํางถูกต๎อง และจะยึดหลักการน าเอาวิธีการปูองกันและก าจัดศัตรูพืช  
หลายวิธี  มาประยุกต์ใช๎รํวมกันหรือวิธีการผสมผสานทั้งนี้ เ พ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร 
ของผู๎บริโภคและรักษาสิ่งแวดล๎อม แตํการที่จะปูองกันและก าจัดศัตรูพืชให๎ได๎ผลนั้นจะต๎องเลือก           
ใช๎วิธีที่เหมาะสม ประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด 

ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได๎ศึกษาการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด๎วยผักปลอดสารพิษ
จ านวน 6 ชนิด โดยแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํม 1 ผักปลอดสารพิษที่สามารถปลูกได๎ตลอดทั้งปี คือ 
ผักบุ๎ง ผักคะน๎า และผักกาดเขียวกวางตุ๎ง และกลุํม 2 คือ ผักปลอดสารพิษที่ปลูกตามฤดูกาล คือ 
กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก และบร็อคโคลี่ 
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แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน 
 สุพาดา สิริกุตตา (2548) ได๎กลําวถึงต๎นทุน ไว๎วํา ต๎นทุน (Cost)  คือ จ านวนเงิน หรือภาระ
ผูกพันที่จะต๎องจํายเงินในอนาคต เพ่ือให๎ได๎มา ซึ่งสินค๎าหรือบริการ ซึ่งกํอให๎เกิดรายได๎ตํอไป ต๎นทุน
อาจเป็นสินทรัพย์หรือคําใช๎จําย ต๎นทุนนั้นอาจกํอให๎เกิดประโยชน์ทันทีหรือกํอให๎เกิดประโยชน์ใน
ภายหลัง ถ๎ากํอให๎เกิดประโยชน์ทันที ต๎นทุนจะถือเป็นคําใช๎จําย ถ๎าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นภายหลัง 
ต๎นทุนจะถือเป็นสินทรัพย์ 
 ไพบูลย์  ผจงวงค์ (2549) กลําววํา การประเมินคําของโครงการในการลงทุนต๎องพิจารณา
โครงการที่ให๎ผลตอบแทนเป็นไปตามอัตราที่ก าหนด หรืออาจคืนทุนเร็วที่สุด มีวิธีประเมินโครงการ
ลงทุนที่นิยมใช๎กัน คือ วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) วิธีมูลคําปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value, NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return, IRR) วิธีดัชนีก าไร
(Profitability Index, PI) และวิธีอัตราผลตอบแทนทางการบัญชี (Accounting Rate of Return 
Method) เชํนเดียวกับ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2551) ได๎ใช๎เครื่องมือการวิเคราะห์และการประเมิน
โครงการลงทุนเพ่ือการตัดสินใจมีอยูํด๎วยหลายวิธี ได๎แกํ วิธีระยะเวลาคืนทุน (PBP) วิธีมูลคําปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ( IRR) ดัชนีก าไร (PI) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
(ARR) 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได๎ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักปลอดสารพิษจาก
เครื่องมือการวิเคราะห์และการประเมินโครงการลงทุน ตามวิธีระยะเวลาคืนทุน (PBP) วิธีมูลคํา
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) และวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน 
 เสถียร วงษ์มา (2547) ได๎ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต๎นทุนการผลิต รายได๎และผลตอบแทน
ของเกษตรกรผู๎ปลูกผักอนามัยปลอดสารพิษเปรียบเทียบกับเกษตรกรผู๎ปลูกผักโดยทั่วไป                    
ผลการศึกษาพบวําจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวํางเกษตรกรที่ปลูกผักอนามัยกับเกษตรกรที่
ปลูกผักทั่วไป ในฤดูกาลที่ผํานมาเกษตรกรที่ปลูกผักโดยทั่วไปจะประสบปัญหาราคาผักตกต่ าท าให๎
เมื่อเปรียบเทียบรายได๎ของเกษตรกรทั้งสองกลุํมพบวํากลุํมผักอนามัยปลอดสารพิษนั้นจะมีรายได๎           
ในการผลิตผักตํอไรํมากกวําเกษตรที่ปลูกผัก 
 เกสราภรณ์  แสงแก๎ว (2547) ได๎ศึกษาได๎ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทน
ของธุรกิจการปลูกผักแบบไร๎ดิน ในจังหวัดเชียงใหมํ โดยมีรูปแบบของการวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
ลงทุนโครงการคือ ระยะเวลาคืนทุนทุน วิธีมูลคําปัจจุบันสุทธิ และวิธีอัตราผลตอบแทนภายใน           
จากการลงทุน ผลการศึกษาพบวําต๎นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจการปลูกผักแบบไร๎ดินของ
ผู๎ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ  ประกอบด๎วยคําใช๎จํายในการลงทุนและคําใช๎จํายใน
การด าเนินงานทั้งสิ้นเทํากับ 960,760  บาท 7,171,658  บาท และ 12,030,292 บาท ตามล าดับ  
ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 1 เดือน 7 วันและ 3 ปี 2 เดือน 14 วัน และ3 ปี 6 เดือน 10 วัน ตามล าดับ 
มูลคําปัจจุบันสุทธิเทํากับ 146,392 บาท 1,517,572 บาท  และ 2,050,699 บาทตามล าดับ ซึ่งมีคํา
มากกวําศูนย์  อัตราผลตอบแทนที่แท๎จริงเทํากับร๎อยละ 23.42 ร๎อยละ 20.57 และร๎อยละ 16.21  
 เธียรชัย  พันธ์คง (2552) ได๎ศึกษาการวิเคราะห์ต๎นทุน ผลตอบแทนและประสิทธิภาพ 
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย 
พบวํา ต๎นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดสารพิษ พบวํา ต๎นหอมมีต๎นทุนรวมเฉลี่ยตํอไรํ
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สูงสุด 8,464.07 บาท และมีรายรับเฉลี่ยตํอไรํสูงสุดคือ 59,214.36 บาท ผักชีมีก าไรเฉลี่ยตํอกิโลกรัม 
สูงสุด คือ 37.95 บาท ต๎นหอมมีผลผลิตคุ๎มทุนสูงสุด คือ 328.55 กิโลกรัม การคาดคะเนฟังก์ชั่น  
การผลิตผักปลอดสารพิษ โดยใช๎สมการการผลิตในรูปของคอบบ์ดักลาส พบวํา ปัจจัยผันแปร  
ที่สํงผลตํอผลผลิตผักปลอดสารพิษ ได๎แกํ ปริมาณปุ๋ ยอินทรีย์ และจ านวนแรงงาน วิเคราะห์
ประสิทธิภาพทางเทคนิค ผลผลิตกะเพรา ต๎นหอม และผักกาดหอมเพ่ิมขึ้น อยูํในระยะผลตอบแทน
ตํอขนาดลดลง สวนผักชีไทยและพริกอยูํในระยะผลตอบแทนตํอขนาดเพ่ิมขึ้น และประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ ระดับการใช๎ปัจจัยการผลิตผันแปรของผักทั้ง 5 ชนิด นั้นต่ ากวําระดับที่เหมาะสม ปัญหา
และอุปสรรค์ที่พบ คือ ราคาพืชผลตกต่ า ไมํมีอ านาจในการตํอรองราคา คุณภาพของผลผลิต ศัตรูพืช
และการขาดเงินทุนหมุนเวียนในชํวงที่ราคาพืชผลตกต่ า 

ธนภร  โชคศิริวัชร (2554) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต๎นทุนและผลตอบแทน 
ในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช๎สารเคมีของกลุํมเกษตรกร หมูํ 8 ต าบลบึงพระ 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวํา ต๎นทุนทั้งหมดจากการผลิตผักคะน๎า ผักกวางตุ๎ง และ
ผักกาดหอม ของเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษสูงกวําเกษตรกรที่ผลิตผักโดยใช๎สารเคมี เทํากับ         
51,242.41 บาท และ 8,724.03 บาท ตามล าดับ และรายได๎ตํอปีจากการผลิตผักปลอดสารพิษของ   
ผัก 3 ชนิด สูงกวําการผลิตผักโดยใช๎สารเคมี โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เทํากับ   
ร๎อยละ 17.63 และ 16.09 ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนจากสํวนของเจ๎าของ (ROE) เทํากับร๎อยละ 
17.63 และ 16.09 ตามล าดับ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกผักปลอดสารพิษ ต าบลมะตูม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ได๎ก าหนด ขอบเขตการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษาและ
วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล เพ่ือให๎ผลที่ได๎จากการศึกษามีความถูกต๎อง ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 
  เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด๎วย ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของกลุํมเกษตรกร              
ผู๎ปลูกผักปลอดสารพิษ ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามกลุํมเกษตรกร
โดยจัดประเภทผักที่เลือกศึกษา โดยแบํงพืชผักที่ปลูกเป็น 2 ประเภท คือ ผักที่สามารถปลูกได๎ตลอดปี 
ตรงตามความต๎องการของตลาด ได๎แกํ ผักบุ๎งจีน  ผักคะน๎า ผักกาดเขียวกวางตุ๎ง และผักท่ีเจริญเติบโต
ได๎ดีเฉพาะฤดกูาล เลือกศึกษา คือ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก และบร็อคโคลี่ 
  ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุํมเกษตรกร ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก โดยมีเกษตรกรกลุํมตัวอยํางจ านวนทั้งหมด 6 ราย  

 การเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก 1)/ข๎อมูลปฐมภูมิ/(Primary/Data)/ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
โดยใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างในการสัมภาษณ์ กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกผักปลอดสารพิษ              
ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 6 ราย ซึ่งแบํงกลุํมตามประเภทพืชผักที่
ปลูกแตํละชนิด และ 2)/ข๎อมูลทุติยภูมิ/(Secondary/Data)/ได๎จากการค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง หนังสือ เอกสารของหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง และ
การค๎นคว๎าฐานข๎อมูลผํานทางระบบอินเตอร์เน็ต 

เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง โดยแบํงแบบ
สัมภาษณ์ ออกเป็น 4 สํวน คือ สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป ในสํวนนี้จะประกอบด๎วยข๎อมูลทั่วไปของผู๎ปลูก
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ผักปลอดสารพิษ สํวนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับต๎นทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษ สํวนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดสารพิษ และ สํวนที่ 4 ข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค             
ในการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลที่รวบรวมได๎จากแบบสัมภาษณ์ จะน ามาถัวเฉลี่ยตํองานในแตํละกลุํมเพ่ือ
หารายได๎ทั้งหมดของผักแตํละชนิดค านวณผลผลิตที่ได๎ในแตํละฤดูกาล ค านวณหาระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) มูลคําปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Internal Rate of Return) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวําเกษตรกรในต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สํวนใหญํ
ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นอาชีพรองมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรสํวนใหญํมีอาชีพท านา ซึ่งจะปลูกผัก
ตลอดทั้งปีหมุนเวียนไปตามประเภทผักที่เหมาะสมตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลิตได๎ตลอดปีและตาม
ฤดูกาล กลุํมเกษตรกรสํวนใหญํปลูกผักกาดเขียวกวางตุ๎งมากที่สุด รองลงมา คือ ผักบุ๎งจีน เนื่องจาก
เป็นผั กที่ ส ามารถปลูกได๎ตลอดปี  การดูแลรั กษางํ ายไมํยุํ งยาก เจริญ เติบ โตได๎ดี กับดิน  
ทุกประเภท สํวน กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก และบร็อคโคลี่ นิยมปลูกในฤดูหนาวเพราะปลูกได๎ดีเฉพาะ 
ฤดูกาล เกษตรกรสํวนใหญํมีประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นเวลา 1-10 ปี 

เกษตรกรสํวนใหญํปลูกผักปลอดสารพิษ ไว๎เพ่ือขายเป็นหลักและบริโภคในครัวเรือน 
เนื่องจากค านึงความปลอดภัยของผู๎บริโภคและต๎องการลดการใช๎สารเคมี พ้ืนที่ในการเพาะปลูกพบวํา
เกษตรกรสํวนใหญํใช๎พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ ท าให๎ไมํมีการเสีย
คําใช๎จํายในการเชําที่ดินแตํอยํางใด เกษตรกรใช๎เงินลงทุนสํวนตัว เนื่องจากเป็นการลงทุนไมํมากนัก 

เกษตรกรได๎รับความรู๎และการแก๎ไขปัญหาที่เกิดจากการปลูกผักปลอดสารพิษ จากเจ๎าหน๎าที่
เกษตรต าบลและอ าเภอ รวมทั้ง การเข๎ารํวมฝึกอบรมโครงการผักปลอดสารพิษ ที่ทางหนํวยงาน
ราชการเป็นผู๎จัดให๎และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนเกษตรกรด๎วยกันเอง และได๎รับความ
ชํวยเหลือจากหนํวยงานภาครัฐ เกี่ยวกับความรู๎ ในการท าปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก ได๎รับความรู๎ในการท า
น้ าหมักชีวภาพ ได๎รับแจกเมล็ดพันธุ์ผัก เพ่ือชํวยลดต๎นทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษ 
  จากการศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยสัมภาษณ์เกษตรกร
แบํงตามชนิดผักท่ีปลูกได๎ตลอดปีและตามฤดูกาล แยกเป็น 2 กลุํม ดังนี้ 
  กลุํมที่  1  ผักที่ปลูกได๎ตลอดปี ได๎แกํ ผักบุ๎งจีน ผักคะน๎า และผักกาดเขียวกวางตุ๎ ง  
มีเกษตรกรปลูกจ านวนทั้งสิ้น 2 ราย พ้ืนที่การเพาะปลูก 4 งาน มีเงินลงทุนเริ่มแรกรวมทั้งสิ้น เทํากับ 
14,360.00 บาท หรือคิดเฉลี่ยตํองานเทํากับ 3,637.50 บาท คิดต๎นทุนเฉลี่ยตํองาน เทํากับ 2,297.50 
บาทตํอปี มีคําใช๎จํายในการด าเนินงานทั้งหมดเฉลี่ยตํองานในระหวํางปีที่ 1 ถึง ปีที่ 10 เป็นจ านวน
เงินเทํากับ/2,297.50/บาท/ถึง/3,564.18/บาท/มีรายได๎จากการจ าหนํายผักปลอดสารพิษเฉลี่ยตํอ
งานในระหวํางปีที่ 1 ถึง ปีที่ 10 เทํากับ 5,000.00 บาท ถึง 7 ,756.64 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 
เทํากับ 1 ปี 4 เดือน 10 วัน มีมูลคําปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร๎อยละ 1.75 และร๎อยละ 7.00 เทํากับ 
21,681.65 บาท และ 15,561.58 บาท ตามล าดับโดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร๎อยละ 
69.68 
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  กลุํมท่ี 2  ผักที่ปลูกได๎ตามฤดูกาล ได๎แกํ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก และบร็อคโคลี่  มีเกษตรกร
ปลูกจ านวนทั้งสิ้น 4 ราย พ้ืนที่การเพาะปลูก 8 งาน มีเงินลงทุนเริ่มแรกรวมทั้งสิ้น เทํากับ 
29,160.00 บาท หรือคิดเฉลี่ยตํองานเทํากับ 3,645.00 บาท คิดต๎นทุนเฉลี่ยตํองาน เทํากับ 2,098.50 
บาทตํอปี มีคําใช๎จํายในการด าเนินงานทั้งหมดเฉลี่ยตํองานในระหวํางปีที่ 1 ถึง ปีที่ 10 เป็นจ านวน
เงินเทํากับ 2,098.50 บาท ถึง 3,208.92 บาท มีรายได๎จากการจ าหนํายผักปลอดสารพิษเฉลี่ยตํองาน
ในระหวํางปีที่ 1 ถึง ปีที่10 เทํากับ 5,500.00 บาท ถึง 8,532.31 บาท มีระยะเวลาคืนทุน เทํากับ 25 
วัน มีมูลคําปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร๎อยละ 1.75 และร๎อยละ 7.00 เทํากับ  29,973.47 บาท และ 
21,821.56 บาท ตามล าดับ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร๎อยละ 90.98 
  ส าหรับปัญหาที่เกษตรกรสํวนใหญํพบในการปลูกผักปลอดสารพิษ คือ มักเกิดจากการ 
มีวัชพืชมาก ขึ้นแทรกกับต๎นผัก สํงผลให๎ต๎นผักโตช๎าและแยํงอาหารจากต๎นผักได๎ และ การถูกแมลง
รบกวนที่แปลงปลูกผัก จนสํงผลท าให๎ใบของผักถูกแมลงกัดใบและกินล าต๎น เกิดโรคได๎งํายในพืชผัก  
ปัญหาด๎านต๎นทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษ เกิดจากคําแรงงานสูง คือ มีคําจ๎างในการไถพรวนดินที่
มีราคาสูง เนื่องจากเกษตรกรผู๎ปลูกผักไมํได๎มีรถไถเป็นของตนเองจึงต๎องจ๎างแรงงานจากคนที่มีรถไถ
มาไถพรวนดินให๎ และคําปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาสูง ด๎านคําเมล็ดพันธุ์ผักมีราคาสูง ท าให๎ต๎นทุนในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษสูงขึ้นตามไปด๎วย เนื่องจากการปลูกผักของเกษตรกรกลุํมตัวอยํ างได๎ปลูกผักปลอด
สารพิษเป็นอาชีพรอง จึงมีการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักตํอครั้งในปริมาณน๎อย และซื้อหลายครั้ง จึงท าให๎เมล็ด
พันธุ์มีราคาสูง ด๎านผลตอบแทนในการปลูกผักปลอดสารพิษสํวนใหญํเกษตรกรมี ปัญหาและอุปสรรค
ในด๎านผลผลิตเก็บไว๎ได๎ไมํนาน เนื่องจากผักเป็นผักปลอดสารพิษไมํมีสารเคมีที่ท าเก็บผักไว๎ได๎นาน             
จึงท าให๎ผักเหลือง เนํา และเหี่ยวงําย ด๎านราคามีความผันผวน ซึ่งจะขึ้นอยูํกับชํวงเทศกาล                
ความต๎องการของผู๎บริโภคและตามชํวงฤดูกาล ด๎านผลผลิตไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับสภาพภูมิอากาศ            
ที่ไมํแนํนอน ถ๎ามีสภาพอากาศที่ไมํเหมาะสมท าให๎ผักเกิดโรคมีแมลงรบกวน และผักเจริญเติบโต            
ไมํเต็มที่ ท าให๎เก็บเกี่ยวผลผลิตได๎น๎อย ด๎านการจัดจ าหนําย เกษตรกรไมํมีปัญหาและอุปสรรคด๎าน
การจัดจ าหนําย เพราะจะมีพํอค๎าเข๎ามารับซื้อผักปลอดสารพิษจากสวน เพ่ือไปจ าหนํายที่ตลาด และ               
มีเกษตรกรบางคนได๎น าผักปลอดสารพิษไปขายในตลาดด๎วยตัวเอง จึงท าให๎ไมํมีปัญหาในการจ าหนําย
ผักปลอดสารพิษ เกษตรกรมีข๎อเสนอแนะ ควรรวมกลุํมในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก และปุ๋ยเคมีเพ่ือจะได๎
ราคาที่ถูกกวําซื้อเอง เพ่ือเป็นการลดต๎นทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษ ของกลุํมเกษตรกร              
ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามชนิดของผักที่ปลูกได๎ตลอดปีและตามฤดูกาล 
แบํงเป็น 2 กลุํม สามารถสรุปและอภิปรายผลได๎ดังตํอไปนี้ 
  ระยะเวลาคืนทุนของการปลูกผักปลอดสารพิษ กลุํมที่ 2 ทั้ง 3 ชนิด คือ กะหล่ าปลี กะหล่ า
ดอก และบร็อคโคลี่ มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด ได๎แกํ 25 วัน ขณะที่ผักปลอดสารพิษกลุํม 1 คือ 
ผักบุ๎งจีน ผักคะน๎า และผักกาดเขียวกวางตุ๎ง มีระยะเวลาคืนทุน ได๎แกํ 1 ปี 4 เดือน 10 วัน ซึ่งจะเห็น
ได๎วําผักปลอดสารพิษกลุํม 1 ซึ่งสามารถปลูกได๎ทั้งปีนั้นให๎ระยะเวลาคืนทุนที่คํอนข๎างช๎า ในสํวนของ
มูลคําปัจจุบันสุทธิในกรณีที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร๎อยละ 1.75 และร๎อยละ 7.00 พบวํา
กลุํมที่ 2 คือ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก และบร็อคโคลี่ จะให๎อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าสูงที่สุด คือ
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29,973.47 บาท และ 21,821.56 บาท รองลงมาได๎แกํ กลุํมที่ 1 คือ ผักบุ๎งจีน ผักคะน๎า และผักกาด
เขียวกวางตุ๎ง จะให๎อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าสูงที่สุด คือ 21,681.65 บาท และ 15,561.58 บาท 
ส าหรับอัตราผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษพบวํา กลุํมที่ 2 คือ กะหล่ าปลี 
กะหล่ าดอก และบร็อคโคลี่ จะให๎อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุด คือ ร๎อยละ 90.98 ซึ่งเป็น
อัตราผลตอบแทนที่สูงมาก ขณะที่กลุํม 1 คือ ผักบุ๎งจีน ผักคะน๎า และผักกาดเขียวกวางตุ๎ง จะให๎
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทํากับ ร๎อยละ 69.98 ดังนั้นจากข๎อสรุปดังกลําวจากงานวิจัยครั้ งนี้
จะเห็นได๎วํา ผักปลอดสารพิษที่ปลูกได๎เฉพาะตามฤดูกาลนั้น จะให๎ระยะเวลาการคืนทุนได๎เร็วกวําผัก
ปลอดสารพิษที่สามารถปลูกได๎ทั้งปี ที่เป็นเชํนนี้อาจเป็นเพราะราคาขายของกะหล่ าปลี กะหล่ าดอก 
และบร็อคโคลี่ มีราคาท่ีสูงกวําผักบุ๎งจีน ผักคะน๎า และผักกาดเขียวกวางตุ๎ง ซึ่งเป็นผักที่มีวางขายและ
หาซื้อได๎งํายโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีจ าหนํายตามตลาดน๎อยกวําผักตามกลุํมที่ 1 ซึ่งสอดคล๎องกับ เสถียร 
วงษ์มา (2547) ได๎ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต๎นทุนการผลิต รายได๎และผลตอบแทนของเกษตรกรผู๎
ปลูกผักอนามัยปลอดสารพิษเปรียบเทียบกับเกษตรกรผู๎ปลูกผักโดยทั่วไป ผลการศึกษาพบวําจากการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหวํางเกษตรกรที่ปลูกผักอนามัยกับเกษตรกรที่ปลูกผักทั่วไป ในฤดูกาลที่ผําน
มาเกษตรกรที่ปลูกผักโดยทั่วไปจะประสบปัญหาราคาผักตกต่ าท าให๎เมื่อเปรียบเทียบรายได๎ของ
เกษตรกรทั้งสองกลุํมพบวํากลุํมผักอนามัยปลอดสารพิษนั้นจะมีรายได๎ในการผลิตผักตํอไรํมากกวํา
เกษตรที่ปลูกผักโดยทั่วไป เชํนเดียวกับ ธนภร  โชคศิริวัชร (2554) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ต๎นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช๎สารเคมีของกลุํมเกษตรกร 
หมูํ 8 ต าบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวํา รายได๎ตํอปีจากการผลิตผักปลอดสารพิษ 
สูงกวําการผลิตผักโดยใช๎สารเคมี  
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แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านจัดเก็บรายได้ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

The Approaches to Improving  the Service of  Revenue Collecting  
of Mae Lamao Sub district Administrative Organization, Mae Sod, Tak 

 
                                      ณาตยา  จันทร์เทพ1  ดร.สิรินี  ว่องวิไลรัตน์2  และดร.รัตนา  สทิธิอ่วม3 

          Nadtaya  Junthep   Dr.Sirinee  Wongwilairat and Dr.Rattana  Sittioum 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บ

รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู๎ใช๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด
จังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลพร๎อมทั้งน าเสนอแนวทางการพัฒนาการให๎บริการด๎าน
จัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตากโดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปและจัดท า 
Focus group เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา 

ผลการวิจัยพบวําประชาชนมีความคิดเห็นตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูํ ในระดับดีมาก            
เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา มีความคิดเห็นอยูํในระดับมากทุกด๎าน อันดับแรกคือด๎านสิ่งอ านวยความ
สะดวก รองลงมาด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ และด๎านกระบวนการท างานตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา ผู๎ใช๎บริการ
ที่มีเพศ อายุ การศึกษาที่แตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมาไมํแตกตํางกัน นอกจากนั้นพบวําประชาชนที่มีอาชีพ รายได๎เฉลี่ย และ
การใช๎บริการของการคลังในการช าระภาษีแตํละประเภทตํางกันมีความคิดเห็นตํอการให๎บริการด๎านสิ่ง
อ านวยการขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมาแตกตํางกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 

แนวทางในการพัฒนาการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํ
ละเมาด๎านกระบวนการท างาน  ควรประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบถึงชํองทางการสื่อสาร                 
ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา วําควรใช๎ชํองทางการสื่อสารใด เชํน เว็บไซต์ แจ๎งเว็บไซต์
ให๎ประชาชนทราบ ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจัดสถานที่จอดรถยนต์ให๎เพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชนที่มาใช๎บริการด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการให๎บริการ
ประชาชน และแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่ออกปฏิบัติราชการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ติดบัตรแสดงตนอยําง
ชัดเจนทุกครั้ง 
ความส าคัญ:  แนวทางการพัฒนา  การให๎บริการ  ด๎านจัดเก็บรายได๎ 
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Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate (1) the opinions of 

people towards the service of revenue collecting of Mae Lamao Sub district 
Administrative Organization, Mae Sod, Tak, to compare (2) the opinions of people 
towards the service of revenue collecting of Mae Lamao Sub district Administrative 
Organization, as classified by individual factors, and to explore (3) the approaches to 
improving the service of revenue collecting of Mae Lamao Sub district Administrative 
Organization, Mae Sod, Tak. The data collection was based on questionnaires, 
including focus groups. The collected data were analyzed by   the Statistical Package 
for the Social Science for Windows (SPSS).  

The findings of the research indicated that;  
1. In terms of the opinions of people towards the service of revenue 

collecting of Mae Lamao Sub district Administrative Organization, Mae Sod, Tak, it 
was found that;    on the whole, most people seemed to be at the highest level. 
When each side    was considered, it was found that all of them were at the high 
level; that is, facilities, officers, and working process respectively. 

2. For the comparison of the opinions of people towards the service of 
revenue collecting of Mae Lamao Sub district Administrative Organization, as 
classified by individual factors, it was found that there were no statistically significant 
differences, as classified by gender, age, and education. In addition, there were 
statistically significant differences found in occupations, incomes, and accessing to 
the service of paying for taxes of the finance department towards facilities with a 
statistical significance at .05. 

3. The approaches to improving the service of revenue collecting of Mae 
Lamao Sub district Administrative Organization, Mae Sod, Tak were classified by 
working process, facilities, and officers as follows; For working process, 
communicative channels like websites should be informed. In terms of facilities, 
parking areas should sufficiently be provided. For the officers, they should serve 
based on saved time. In addition, the officers who were out to work must show 
name badges.   
Keywords:  The Approaches to Improving, The Service, Of  Revenue Collecting  
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บทน า 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปัจจุบันเป็นหนํวยงานหลักที่จะต๎องดูแลและตอบสนองความ

ต๎องการให๎ประชาชนในท๎องถิ่นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและอ านวยความสะดวกให๎แกํ
ประชาชนในท๎องถิ่นให๎ได๎รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับประชาชนในทุก
ด๎านเน๎นการแก๎ไขปัญหาของประชาชนเป็นประเด็นส าคัญองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือรองรับการ
กระจายอ านาจที่ได๎พัฒนาขึ้นโดยล าดับการให๎บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องมี
ความสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน วัฒนธรรม วิถีความเป็นอยูํของแตํละท๎องถิ่นให๎การ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถด าเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพเกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือก าหนดขั้นตอนการ
ให๎บริการประชาชนที่มาใช๎บริการ องค์กรปกครองท๎องถิ่น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลายอยํางที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สามารถบริหารงานตามอ านาจหน๎าที่เพ่ือสนองตํอความ
ต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542) 

การคลังท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการในการจัดการอันหนึ่งที่เป็นกลไกในการ
บริหารงาน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหนํวยการปกครองสํวนท๎องถิ่นการบริหารงานคลังหรือจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลังในด๎านตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน การจัดองค์การ 
การวางแผน การก าหนดนโยบายการอ านวยการ การประสานงาน ระบบรายงาน การตรวจสอบ
ควบคุม และติดตามประเมินผลรวม ในชํวงหลายปีที่ผํานมาการติดตามของหนํวยงานภาครัฐ            
กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมีหน๎าที่ในการก ากับดูแลสนับสนุนการ
บริการงานขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎เห็นความส าคัญและมีนโยบายสนับสนุนองค์การบริหาร
สํวนต าบลตลอดมา ประกอบกับรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการวางโครงสร๎างการบริหารและ
ระเบียบตํางๆ  หลายครั้ง จึงท าให๎การด าเนินงาน ขององค์การบริหารสํวนต าบลขาดความตํอเนื่อง 
และมีปัญหาในการบริหารงาน โดยเฉพาะปัญหาด๎านงบประมาณ กลําวคือ จุดอํอนในด๎าน
งบประมาณขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีรายได๎น๎อยไมํเพียงพอกับความต๎องการของท๎องถิ่นจึง
ต๎องพ่ึงพางบประมาณจากสํวนกลาง จัดท าแผนและการก าหนดโครงการขององค์การบริหารสํวน
ท๎องถิ่นไมํคํอยถูกต๎องตามหลักวิธีการ เนื่องจากกรรมการยังมีขีดจ ากัดความสามารถในการจัดท าแผน
สํงผลกระทบให๎การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ  จะเห็นได๎วําปัญหางบประมาณเป็นปัญหา
หนึ่งที่ส าคัญยิ่งเพราะสํงผลเชื่อมโยงกับปัญหาอ่ืนๆ จากการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาด๎าน
ตํางๆ ถึงแม๎วําองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นโดยทั่วไปมีฐานะเป็นนิติบุคคล แตํอ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับ
งบประมาณและการคลัง  จะต๎องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธี การทาง
งบประมาณ  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํง  (อโณทัย  ทองสุข.2555:2) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ก าหนด ในเรื่องการจัดเก็บรายได๎ต่ า
กวําเปูาหมายที่ก าหนดตามที่กลําวมาข๎างต๎น  ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนตํอการให๎บริการด๎านการจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา            
อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก” เพ่ือน าผลการศึกษาดังกลําวมาเป็นข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช๎เป็นแนวทาง
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ในการปรับปรุง พัฒนาระบบการให๎บริการตํอประชาชนในด๎านจัดเก็บรายได๎ ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานแมํละเมา ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ใช๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานแมํละเมา  อ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 

 
ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับการให๎บริการสาธารณะ  
ดนัย  เทียนพุฒ (2543:11) กลําววํา การบริการ หมายถึง การให๎ทั้งรูปธรรมและนามธรรม

ในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต๎อง และด๎วยอัธยาศัยเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งจะสามารถพิจารณาการให๎ได๎ใน 
3 ลักษณะด๎วยกัน คือ (1) ให๎ด๎วยความเต็มใจ (2) ให๎ด๎วยความโกรธ (3) ให๎ด๎วยเหตุผล  

ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2547:5-6) กลําววํา บริการ (Services) เป็นปรากฏการณ์ที่
ซับซ๎อนในตัวของมันเอง จึงเป็นค าที่มีความหมายคํอนข๎างกว๎างมาก ค าวํา “บริการ” มีความหมาย
รวมถึง การบริการสํวนบุคคล  เชํน ตัดผม การแตํงหน๎า จนถึงการบริการที่แฝงอยูํในรูปผลิตภัณฑ์ 
(Product) ตําง ๆ 

 ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์ (2546:18-19) กลําววํา การบริการ หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการสํงมอบสินค๎าที่ไมํมีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจให๎กับผู๎รับบริการโดยสินค๎าไมํมี
ตัวตนนั้น จะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการจนน าไปสูํความพึงพอใจได๎  

ธัญวรัตน์  คงนุํน (2553) กลําววํา หมายถึง การให๎บริการที่ท าให๎ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ แตํต๎องไมํผิดกฎระเบียบของสํวนราชการ และไมํกํอให๎ เกิดความเสียหายแกํสํวนราชการ   

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการท างานและข้ันตอนการให๎บริการประชาชน 
เยาวลักษณ์  สิริวรกุลพันธ์ (2553) กลําววํา กระบวนการท างานของภาครัฐและวิธีการ

ปรับปรุงบริการต๎องพัฒนาระบบการบริการให๎มีกระบวนและขั้นตอนที่สามารถแก๎ปัญหาจากปัจจัย
แรงกดดันให๎ลุลํวงไปได๎มากที่สุด กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎มีนโยบายเกี่ยวกับการให๎บริการ 
โดยก าหนดแนวทางการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ให๎สอดคล๎องกับพระราชกฤษฎีกา 
วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิ่ง  หวีเกษ (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการจัดเก็บรายได๎ 
ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 ด๎าน ได๎แกํ           
ด๎านกระบวนการ/ขั้นตอนการให๎บริการ ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ และด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก
โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําทุกด๎านอยูํในระดับปานกลาง
เชํนกันโดยเรียงล าดับด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงไปหาต่ าคือ ด๎านกระบวน/ขั้นตอนการท างาน ด๎านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ ตามล าดับ 
 อโณทัย  ทองสุข (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ
จัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระนครศรี
อยุธยา พบวําประชาชนมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมของเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได๎อยูํ
ในระดับมาก ประกอบด๎วย ด๎านความชัดเจนของการออกข๎อบังคับในการจัดเก็บรายได๎ ด๎านความเป็น
ธรรมและเสมอภาคในการจัดเก็บรายได๎ และด๎านการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ขําวสารการจัดเก็บ
รายได๎เห็นด๎วยอยูํในระดับมาก สํวนด๎านความสามารถในการบริการจัดเก็บรายได๎ ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว และครบถ๎วนเห็นด๎วยในระดับปานกลาง สํวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์การ
บริหารสํวนต าบลหันตราโดยรวมประชาชนเห็นด๎วยอยูํในระดับมากที่สุด ประกอบด๎วย ด๎านความรู๎
ความเข๎าใจและความสามารถของเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ ด๎านความสุจริต โปรํงใส และมีระบบ
ควบคุม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพด๎านความชัดเจนของแบบเสียภาษีรายได๎แตํละประเภท ด๎านความ
แนํนอนของระยะเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บรายได๎อยูํในระดับมากที่สุด ด๎านความรับผิดชอบของ
เจ๎าหน๎าที่ในการจัดเก็บรายได๎ประชาชนเห็นด๎วยอยูํในระดับมาก และด๎านความทันสมัยและเพียงพอ
ของเจ๎าหน๎าที่ และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บรายได๎ประชาชนเห็นด๎วยอยูํในระดับมาก 

สุพัฒน์ตรา มะโนสด (2551) ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิ  
ภาพขององค์การบริหารด๎านการคลัง ในเขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอ
ประสิทธิภาพตํอการปฏิบัติงานของสํวนการคลังองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  พบปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํวนการคลัง โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก โดยปัจจัยที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด ได๎แกํ การวางแผน รองลงมาได๎แกํ ระบบสารสรเทศ/ข๎อมูล
ขําวสาร หน๎าที่ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การประสานงาน  เครื่องมือและอุปกรณ์ คําเฉลี่ยที่น๎อย
ที่สุด  คือ  การบริหารงานบุคคล     

เยาวลักษณ์  สิริวรกุลพันธ์ (2553) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการให๎บริการงานคลังของ
องค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่เหลี่ยม พบวําคุณภาพการให๎บริการเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งผู๎บริการของ
องค์กรพึงให๎ความส าคัญและทุํมเทสนใจการให๎บริการเป็นเรื่องส าคัญ เรื่องคุณภาพการให๎บริการที่
พิจารณาหรือท าความเข๎าใจจากความต๎องการและความคาดหวังของลูกค๎าหรือผู๎รับบริการให๎ได๎อยําง
เดํนชัด มุํงหมายให๎ความส าคัญกับผู๎บริหารทุกระดับให๎ได๎รับการปฏิบัติหรือบริการที่ดีอยํางเทําเทียม
กัน มีความพร๎อมการให๎บริการมีความถูกต๎องสม่ าเสมอเน๎นให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพลดขั้นตอน
และระยะเวลาให๎บริการอ านวยความสะดวกในการให๎บริการ เพ่ือให๎ผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจใน
คุณภาพงานบริการ  และน าไปสูํการได๎รับความนําเชื่อถือศรัทธาในงานบริการด๎านงานคลังของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎น สรุปได๎วํา การบริการ หมายถึง  การให๎บริการที่
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนลูกค๎าหรือผู๎รับบริการ ท าให๎ประชาชนลูกค๎าหรือผู๎รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งกระบวนการในการให๎บริการให๎ประชาชนเกิดความพึงพอใจนั้นวัดได๎จาก
การให๎บริการ 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านกระบวนการท างาน/ขั้นตอนการท างาน ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ 
และด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ผู๎รับบริการ โดยในงานวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวทางในการศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการตามแนวคิดของ กิ่ง หวีเกษ (2555) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

โดยผู๎วิจัยไดก๎ าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1.ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลดําน

แมํละเมา อ าเภอแมํสอด จงัหวัดตาก ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 234 คน 
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎รับบริการด๎านจัดเก็บรายได๎ แบํงออกเป็น 3 สํวนดังนี้ 
สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบ

รายการ (Checklist) ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  บริการการคลัง 
สํวนที่ 2 แบบสอบถามการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บ

รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา  ลักษณะแบบสอบถาม  เป็นมาตราสํวนประมาณ
คํา (Rating  Scale) 5 ระดับ โดยแยกประเด็นการประเมินออกเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ 1.ด๎านกระบวนการ
ท างาน 2.ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ  

สํวนที่ 3 จะเป็นความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แสดงความ
คิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 

2.2 แบบบันทึกการสนทนากลุํม ( Focus  Group )  
เป็นการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ จาก ผู๎เชี่ยวชาญงานจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น จ านวน 3 แหํง แหํงละ 1 คน รวมเป็นจ านวน 3 คน เพ่ือรํวมสนทนากันแสดงความคิดเห็น
ข๎อเสนอแนะการพัฒนาการให๎บริการด๎านการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

การเก็บรวมรวบข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการศึกษาค๎นคว๎ามีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

(1) เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุํมตัวแทนประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ที่มาใช๎บริการด๎าน
จัดเก็บรายได๎ จ านวน 234 คน 

(2) เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและการศึกษาค๎นคว๎าที่
เกี่ยวข๎องที่มีแหลํงมาจากที่มาตําง ๆ ทั้งเอกสารและค๎นคว๎าผํานระบบอินเทอร์เน็ต  
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การวิเคราะห์ข๎อมูลและสถิติท่ีใช๎ 
1. การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จากสํวนที่ 1 ท าการวิเคราะห์ โดย

อธิบายการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคําร๎อยละ (Precent)   
2. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บ

รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ทั้ง 3 ด๎าน จากสํวนที่ 
2 ท าการวิเคราะห์หาคําเฉลี่ย (Mean ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation )  

3. ข๎อมูลความคิดเห็นปลายเปิดจากสํวนที่ 3 ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
เพ่ือวิเคราะห์ ความเหมือน ความตําง และการสังเคราะห์ เพ่ือสรุปผลการศึกษา 

4. ทดสอบสมมติฐาน โดยการแจกแจงแบบที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: Anova) 

5. วิเคราะห์ข๎อมูลการสนทนากลุํม (Focus Group) ของผู๎เชี่ยวชาญงานจัดเก็บรายได๎ของ
องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ทั้ง 3 ด๎าน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาการให๎บริการด๎าน
จัดเก็บรายได ๎

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวําประชาชนมีความคิดเห็นตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูํในระดับดีมาก  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา 
ผู๎ใช๎บริการที่มีเพศ อายุ การศึกษา ที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎
ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา ไมํแตกตํางกัน นอกจากนั้นยังพบวํา ประชาชนที่มีอาชีพ  
รายได๎เฉลี่ย และการใช๎บริการของการคลังในการช าระภาษีแตํละประเภทตํางกัน มีความคิดเห็นตํอ 
การให๎บริการด๎านสิ่งอ านวยการขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมาแตกตํางกันที่ระดับ
นัยส าคัญ  0.5 

แนวทางในการพัฒนาการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํ
ละเมา ด๎านกระบวนการท างาน ควรประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนให๎ทราบถึงชํองทางการสื่อสารของ
องค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา วําควรใช๎ชํองทางการสื่อสารใด เชํนเว็บไซต์ แจ๎งเว็บไซต์ให๎
ประชาชนทราบ ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจัดสถานที่จอดรถยนต์ให๎เพียงพอตํอความต๎องการ
ของประชาชนที่มาใช๎บริการ ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการให๎บริการ
ประชาชน และแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่ออกปฏิบัติราชการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ติดบัตรแสดงตนอยําง
ชัดเจนทุกครั้ง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก  มีประเด็นที่นําสนใจน ามาอธิบายผลดังนี้    

1. ประชาชนที่มาใช๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา 
สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุระหวําง 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ๎าง  
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 8,000 บาทข้ึนไป ใช๎บริการการคลังเกี่ยวข๎องกับภาษีบ ารุงท๎องที่ ด๎วยเหตุผลที่ 
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ประเภทของบริการจัดเก็บรายได๎สํวนใหญํเป็นภาษีบ ารุงท๎องที่ เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลดํานแมํละเมา 
ประชาชนสํวนใหญํมีที่ดินท ากินจ านวนมาก 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูํในระดับดีมาก ทั้งนี้แสดงวําองค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานแมํละเมาให๎บริการงานจัดเก็บรายได๎ตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน               
จากเหตุผลดังกลําวมีความสอดคลังกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ซึ่งบัญญัติวํา “การบริหารราชการต๎องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ๎มคําในเชิงภารกิจแหํงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต๎องการของประชาชนมีผู๎รับผิดชอบ
ตํอผลของงาน”  

ปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะของผู๎ใช๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก  ไมํมี 
 3. ความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวําผู๎ใช๎บริการที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา ที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานแมํละเมา ไมํแตกตํางกัน นอกจากนั้นยังพบวํา  ประชาชนที่มีอาชีพ  รายได๎เฉลี่ย และการ
ใช๎บริการของการคลังในการช าระภาษีแตํละประเภทตํางกัน  มีความคิดเห็นตํอการให๎บริการด๎านสิ่ง
อ านวยการขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมาแตกตํางกัน ที่ระดับนัยส าคัญ  0.5     

4. แนวทางในการพัฒนาการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ จากข๎อมูลบันทึกการสนทนากลุํม 
(Focus Group) ของผู๎เชี่ยวชาญด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 3 แหํง 
พบวํา 

4.1 ด๎านกระบวนการท างาน ควรประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนให๎ทราบถึงชํองทางการสื่อสาร
ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา วําควรใช๎ชํองทางการสื่อสารใด เชํนเว็บไซต์ แจ๎งเว็บไซต์
ให๎ประชาชนทราบ  

4.2 ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจัดสถานที่จอดรถยนต์ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของ
ประชาชนที่มาใช๎บริการ  

4.3 ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ ควรเพ่ิมความรวดเร็วในการให๎บริการประชาชน และแจ๎งให๎
เจ๎าหน๎าที่ออกปฏิบัติราชการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ติดบัตรแสดงตนอยํางชัดเจนทุกครั้ง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะและการน าไปใช๎ 

1.1 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์ 
การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ดังนั้นองค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมาต๎องรักษาไว๎ในสํวนที่ดีอยูํแล๎ว
รักษามาตรฐานบริการประชาชนไว๎ควรจัดสถานที่จอดรถยนต์ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของ
ประชาชนผู๎มาใช๎บริการ   
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1.2 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนตํอการให๎บริการด๎านจัดเก็บรายได๎ขององค์ 
การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด๎านเจ๎า
หน๎า ที่ผู๎ให๎บริการ ดังนั้นองค์การบริหารสํวนต าบลดํานแมํละเมาควรฝึกอบรมเพ่ิมความรู๎เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีให๎ความรู๎ความสามารถในการให๎บริการ เชํน ตอบข๎อซักถามได๎ชัดเจน ถูกต๎องนําเชื่อถือ  
ให๎ค าแนะน าชํวยแก๎ปัญหาอุปสรรคได๎ สร๎างอัธยาศัยที่ดีตํอประชาชนผู๎มาติดตํอใช๎บริการช าระภาษี
ให๎บริการตํอผู๎รับบริการเหมือนกันทุกราย ไมํเลือกปฏิบัติ เพ่ิมความรวดเร็วในการให๎บริการและ
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เทําที่จะท าได๎ เจ๎าหน๎าที่ออกปฏิบัติราชการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ควร
ติดบัตรแสดงตนอยํางชัดเจนทุกครั้ง  

ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตํอไป 
ในการศึกษาวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารสํวนต าบลอ่ืน ๆ เพื่อสร๎างมาตรฐานขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตํอไป 
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การศึกษาแนวทางการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

The Study of the Approaches to Creating Positive Morales on             
the officers’ Working of Mae Sod Sub district Administrative 

Organization in Tak 
 

 ณิชกมล  โตจ าเรญิ1  สิรินี  ว่องวิไลรัตน์2  และรัตนา  สิทธิอ่วม3 
Nichakamon  toejumroen, Sirinee  Wongwilairat, Rattana  Sittioum 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตําง
ของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด  
จังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการสร๎างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ผู๎วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากพนักงานสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ที่เป็นกลุํมตัวอยําง 
จ านวน 103 คน ได๎มาโดยวิธีการเปิดตารางก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครซี่และมอร์แกน  (ธีรวุฒิ  
เอกะกุล. 2543) โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ซึ่งผู๎วิจัยด าเนินการเก็บ
รวมรวบข๎อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยําง และวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย หาคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช๎สถิติ t-test 
ANOVA ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวํา 

1. ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูํใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบวํามีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลางทั้งปัจจัยค้ าจุน
และปัจจัยกระตุ๎น  

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตํางของขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ พบวํา โดยภาพรวมไมํ
แตกตํางกัน สํวนความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ าแนกตาม
อายุ รายได๎ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตํางกัน  

3. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อเสนอแนวทางในการสร๎างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ได๎ดังนี้ ควรมีการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนให๎เป็นไปตามระเบียบ มีความเหมาะสมกับต าแหนํงหน๎าที่ของแตํละบุคคล  
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชาเป็นเรื่องส าคัญมากถ๎าสัมพันธภาพระหวําง
หัวหน๎ากับลูกน๎องอยูํในเกณฑ์ดี ท างานก็ราบรื่นขวัญก าลังใจของผู๎ปฏิบัติงานก็ดีด๎วย สถานะทาง

                                                             
1 นักวิชาการเงินและบัญช ี องค์การบริหารสํวนต าบลทําสายลวด Email. nain_tam@hotmail.co.th. 
2 อาจารย์ประจ าที่ปรึกษา 
3 อาจารย์ประจ าที่ปรึกษา 
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อาชีพเป็นสิ่งส าคัญ ถ๎าถูกมองวําเป็นอาชีพที่มีความส าคัญ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ก็จะท าให๎เกิดขวัญ
ก าลังใจในการที่จะปฏิบัติงานอยํางมีความสุข ควรมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กรให๎
ความชัดเจน เหมาะสม ควรส ารวจทัศนคติวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมในการท างานขององค์กรให๎ถูก
ลักษณะมีอากาศถํายเท มีแสงสวํางเพียงพอมีเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอตํอการ
ท างาน  ความเป็นอยูํสํวนตัว จึงควรสร๎างความรู๎สึกที่ดีอันเป็นผลที่ได๎รับจากงานในหน๎าที่นั้นสํงผลตํอ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ควรท าให๎พนักงานมีความรู๎สึกวํางานที่ตนท าอยูํนั้นมีความมั่นคงไมํถูก
ให๎ออกจากงานได๎งําย และงานที่ปฏิบัตินั้นมีความปลอดภัยตํอชีวิตอยํางแนํนอน ควรสร๎างความ
เชื่อมั่นให๎กับพนักงานวําต าแหนํงที่ตนท าอยูํสามารถเลื่อนต าแหนํงที่สูงขึ้นได๎ โดยมีระเบียบการเลื่อน
ขั้นต าแหนํงอยํางชัดเจนและเหมาะสม และวิธีการปกครองของผู๎บังคับบัญชาความส าคัญมากจึงเป็น
สิ่งที่ผู๎บังคับบัญชาควรจะสร๎างความไว๎วางใจ ท าให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา มีการปกครอง
ด๎วยความยุติธรรม มีเหตุผล  

จากการศึกษามีข๎อเสนอแนะวํา ควรศึกษาการสร๎างขวัญและก าลังใจด๎วยหลักคุณธรรม
เพ่ือให๎พนักงานพัฒนาตนเองในด๎านการเพิ่มวุฒิการศึกษา การเพ่ิมประสบการณ์ การเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานควรศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการท างานให๎มีประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร 
ค าส าคัญ : ขวัญก าลังใจ, การปฏิบัติงาน, พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล 
 
Absteact 

The purposes of the research seemed to investigate (1) Morales on the 
officers’ working of Mae Sod Sub district Administrative Organization in Tak, to 
compare (2) Morales on the officers’ working of Mae Sod Sub district Administrative 
Organization in Tak, and to explore (3) the approaches to creating positive Morales 
on the officers’ working of Mae Sod Sub district Administrative Organization in Tak. 
The random sampling technique in the research was derived from the table of 
Krejcie and Morgan (Theerawut Aekakul, 2000). The samples of the research were 103 
officers of Mae Sod Sub district Administrative Organization in Tak. 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 findings of the research indicated that;  
1. On the whole, the opinions of the officers towards creating positive 

Morales on the officers’ working of Mae Sod Sub district Administrative Organization 
in Tak seemed to be at the moderate satisfaction level. When each side was 
considered, it was found that the sides of ‘Hygiene Factors’ and ‘Motivator Factors’ 
seemed to be at the moderate level. 

2. For the comparison of Morales on the officers’ working of Mae Sod Sub 
district Administrative Organization in Tak; on the whole, it was found that there were 
no statistically significant differences, as classified by gender. In addition; on the 
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whole, the opinions of the officers towards creating positive Morales on the officers’ 
working of Mae Sod Sub district Administrative Organization in Tak showed that there 
were statistically significant differences, as classified by age, income, and periods of 
employment. 

3. The approaches to creating positive Morales on the officers’ working of 
Mae Sod   Sub district Administrative Organization in Tak contained raising the salary 
based on the regulations, increasing the good relationship between commanders and 
controlees, setting the clear policy of administration, surveying and developing 
surroundings of workplaces like ventilation, and sufficient lighting. Moreover, office 
equipment should completely be provided, and stabilities in employees must be 
given. In addition, the approaches to governing of commanders should be instilled a 
culture of reliability to help controlees believe in commander.   

Recommendations:  The researcher should to investigate Morales with virtues 
to give the officers the opportunity to further study for developing themselves, 
including efficient works of the organizations in the future.  
Keywords: Morales, working, officers of Sub district Administrative Organization 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 8           
พ.ศ. 2553 ได๎แบํงการบริหารการปกครองออกเป็น 3 สํวน คือการบริหารราชการสํวนกลาง                
การบริหารราชการสํวนภูมิภาค และการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น การกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน. 2553 : 2)   
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่ งของการปกครองแบบกระจายอ านาจ 
(Decentralization) คือองค์กรก าหนดให๎มีการกระจายอ านาจหน๎าที่ไปสูํหนํวยงานตํางๆ รวมทั้ง
พนักงานในระดับตํางๆ ซึ่งจะท าให๎องค์กรเกิดความคลํองตัวในการท างาน แนวคิดดังกลําวสํงเสริมให๎
ประชาชนในพื้นท่ีได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานของ
องค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งถือวําเป็นบันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

ในการบริหารงานของทุกหนํวยงาน ทรัพยากรบุคคลถือวําเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งทั้งนี้ใน
การที่จะบริหารงานให๎บรรลุเปูาหมายตรงตามนโยบาย ปัจจัยในการบริหารที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ 
ปัจจัยด๎านทรัพยากรบุคคลอันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะด าเนินการให๎ส าเร็จลุลํวง ดังนั้นหากใน
หนํวยงานหรือองค์การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ และความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใน
หน๎าที่และมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ของตนเองให๎ดีที่สุด ผลงานที่ออกมาก็จะประสบความส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ  ท าให๎หนํวยงานมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งขวัญก าลังใจของบุคลากรในองค์การ            
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎วิธีการท างานด าเนินไปอยํางราบรื่น สํงผลให๎การบรรลุผล
ส าเร็จ ในการปฏิบัติงานผู๎บังคับบัญชาต๎องการความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร
และความตั้งอกตั้งใจท างานให๎ส าเร็จลุลํวงด๎วยดีของผู๎ปฏิบัติงานทุกคน (ชารี  มณีศรี.  2521 : 97)  
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ผู๎บริหารท๎องถิ่น เป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญตํอการด าเนินการขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เนื่องจากเป็นผู๎ก าหนดนโยบายและก ากับการปฏิบัติงานของฝุายประจ า หรือพนักงาน เทศบาลให๎
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว๎เหลํานั้น  หากผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นผู๎ไมํมีประสิทธิภาพ หรือปราศจาก
ทัศนคติที่ดีตํอการปฏิบัติงานจะกํอให๎เกิดผลกระทบกระเทือนตํอการด าเนินงานของท๎องถิ่น 
โดยเฉพาะการสร๎างขวัญก าลังใจให๎แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา แตํถ๎าหากองค์การใดมีบุคลากรที่มีขวัญ
ก าลังใจดี จะชํวยให๎การท างานมีประสิทธิผล (อุทัย  หิรัญโต.  2523 : 216) ผู๎บริหารจ าเป็นต๎องให๎
ความส าคัญในเรื่องขวัญก าลังใจแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาทุกคน และหาแนวทางในการเสริมสร๎างและบ ารุง
ขวัญก าลังใจของพนักงานในองค์การให๎อยูํในสภาพที่เป็นขวัญก าลังใจดี เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ    
 จากเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็น
ข๎อเสนอแนะให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎มีขวัญก าลังใจใน 
การปฏิบัติงาน อันจะสํงผลให๎งานมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ตํอประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลใน
เขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตํางของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการสร๎างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มีหัวข๎อ ดังนี้ 
สนั่น  อินทรประเสริฐ  (2528 : 3) สรุปวํา ขวัญก าลังใจถือวําเป็นสิ่งส าคัญมาก การบ ารุง

ขวัญและก าลังใจให๎ผู๎ปฏิบัติงานในหนํวยงานจึงนับวําส าคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะถ๎าหากบุคคลมีขวัญก าลังใจ
ดีแล๎ว การปฏิบัติงานก็มีชีวิตชีวา มีความหวัง มีความกระตือรือร๎น มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง             
มีเจตคติที่ดีตํองานและเพ่ือนรํวมงานและจะมีความโกรธ ความก๎าวร๎าว หงุดหงิดน๎อยมาก แม๎วําจะ
ท างานในภาวะที่มีความกดดันสูง หรือภาวะที่ยากล าบากก็ตาม 

ทฤษฎีองค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก(Herzberg’s  Two-factor Theory)           
เฮิร์ซเบิร์ก(Herzberg.) (อ๎างอิงจาก ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  2547 : 118) ได๎ศึกษาถึง

สาเหตุจูงใจบุคคลให๎ท างาน เขาพบวํา 2 ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับแรงจูงใจในการท างาน ดังนี้ 
1. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยปูองกันไมํให๎คนเกิดความไมํพอใจงานที่ปฏิบัติ

อยูํ เชํน นโยบายของหนํวยงานและการบริหารการบังคับบัญชาหรือการนิเทศ สภาพการท างาน 
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล รายได๎ ต าแหนํงและความม่ันคง ปัจจัยเหลํานี้มิได๎เป็นสิ่งจูงใจ ที่จะท าให๎
เกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ที่ท าให๎คนท างานด าเนินการไปด๎วยความราบรื่น เชํน การไมํเพียงพอของรายได๎ 
ท าให๎เกิดการนัดหยุดงานของโรงงาน เพ่ือเรียกร๎องเงินเดือนให๎สูงขึ้น 
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2. ปัจจัยกระตุ๎น (Motivator Factor) เป็นปัจจัยท าให๎คนท างานมีความรู๎สึกพึงพอใจในงาน 
มีความรู๎สึกในด๎านดี เป็นสิ่งจูงใจภายใน ความรู๎สึกนึกคิดของตน ปัจจัยเหลํานี้สํวนใหญํจะเกี่ยวข๎อง
กับงานท่ีปฏิบัติอยูํ คนจะถูกจูงใจให๎เพิ่มผลผลิต ปัจจัยกระตุ๎น ได๎แกํ ความส าเร็จของงาน การยอมรับ
นับถือลักษณะของงานโดยตัวของมันเอง ความรับผิดชอบ ความเจริญก๎าวหน๎าในตนเองและอาชีพ 
ปัจจัยกระตุ๎นจะน าไปสูํการจูงใจในวิธีการบริหารด๎วย 

1. ปัจจัยค้ าจุน ( Hygiene Factor) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให๎แรงจูงใจในการท างานของ
บุคคลที่มีอยูํตลอดเวลาถ๎าไมํมีหรือมีในลักษณะที่ไมํสอดคล๎องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การ
จะเกิดความไมํชอบงานข้ึน ซึ่งปัจจัยค้ าจุน มีดังนี้                                            
  1.1 เงินเดือน (Salary ) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเดือนในหนํวยงานนั้นเป็นที่
พอใจของบุคคลที่ท างาน 
  1.2 ความสัมพันธ์กับผู๎บังคับบัญชา เพ่ือนรํวมงาน ( Interpersonal Relation 
withSuperior,Subordinates,Peers) หมายถึง การติดตํอไมํวําจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีตํอกันสามารถท างานรํวมกันมีความเข๎าใจซึ่งกันและกันอยํางดี 
   1.3 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึงอาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี 
   1.4 นโยบายและการบริหารงานขององค์การ (CompanyPolicy and Administration)
หมายถึง การจัดการบริหารงานขององค์การการติดตํอสื่อสารภายในองค์การ 
  1.5 สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน
เชํน แสง เสียงอากาศ ชั่งโมงในการท างานรวมสิ่งแวดล๎อมอ่ืนๆ เชํน อุปกรณ์หรือเครื่องมือตํางๆ 
   1.6 ความเป็นอยูํสํวนตัว (Personal Life) หมายถึงความรู๎สึกที่ดีหรือไมํดีอันเป็นผลที่
ได๎รับจากงานในหน๎าที่ของเขา เชํน การที่บุคคลถูกย๎ายไปท างานในแหลํงใหมํซึ่งหํางไกลจาก
ครอบครัวท าให๎เขาไมํมีความสุขและไมํพอใจกับการท างานในที่แหํงใหมํ 
  1.7 ความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึงความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอความมั่นคง             
ในการท างานและความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์การ 
  1.8 ความก๎าวหน๎าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึงการได๎เลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหนํงและความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
  1.9 วิธีการปกครองของผู๎บังคับบัญชา (Supervision Techniques) หมายถึง
ความสามารถของผู๎บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 
 2. ปัจจัยการกระตุ๎น (Motivation Factor) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับงานโดยตรงเป็น
ปัจจัยที่จูงใจท าให๎คนชอบและรักงานท าให๎บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นมีดังนี้ 
  2.1 ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได๎
เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอยํางดีมีความสามารถในการแก๎ปัญหาตํางๆ การรู๎จักปูองกันปัญหาที่
เกิดข้ึนครั้นผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู๎สึกพอใจและปลื้มใจในผลส าเร็จของงานนั้นอยํางยิ่ง 
  2.2 การได๎รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการได๎รับการยอมรับนับถือไมํ
วําจากผู๎บังคับบัญชา เพื่อนรํวมงานจากผู๎มาขอค าปรึกษาหรือจากบุคคลภายในหนํวยงาน การยอมรับ
นับถือนี้อาจอยูํในรูปของการยกยํองชมเชยแสดงความยินดีการให๎ก าลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

104 

 

ท าให๎มีการยอมรับในความสามารถเมื่อได๎ท างานอยํางหนึ่งอยํางใดบรรลุส าเร็จการยอมรับนับถือจะ
แฝงอยูํกับความส าเร็จในงานด๎วย 
  2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูํ (Work Itself) หมายถึง งานที่สนใจ งานที่ต๎องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ท าให๎ต๎องลงมือท าหรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแตํต๎นจนจบโดยล าพังผู๎เดียว 
  2.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการที่ได๎รับ
มอบหมายให๎รับผิดชอบงานใหมํๆและมีอ านาจรับผิดชอบอยํางเต็มที่ไมํมีการตรวจหรือคุม 
งานอยํางใกล๎ชิด 
  2.5  ความก๎าวหน๎า (Advancement) หมายถึง ได๎รับเลื่อนต าแหนํงให๎สูงขึ้นของบุคคล
ในองค์การมีโอกาสศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมหรือได๎รับการฝึกอบรม 
 
            ตัวแปรอิสระ                                            ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก 

1.ปัจจัยค้ าจุน 

-  เงินเดือน 
- ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและ

ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
- สถานะทางอาชีพ 
- นโยบายการบริหารงานขององค์กร 
- สภาพการท างาน  
- ความเป็นอยูํสํวนตัว 
- ความมั่นคงในงาน 
- ความก๎าวหน๎าในอนาคต  
- วิธีการปกครองของผู๎บังคับบัญชา 

2.ปัจจัยกระตุ้น 

- ความส าเร็จในงาน 
- การได๎รับการยอมรับนับถือ 
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ความรับผิดชอบ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได ๎
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากร ได๎แกํ พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก  
จ านวน 139 คน 
 กลุํมตัวอยําง  คือ  พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก  
จ านวน 103 คน ได๎มาโดยวิธีการเปิดตารางก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครซี่และมอร์แกน              
(ธีรวุฒิ  เอกะกุล. 2543) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 ตอน ได๎แกํ  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไป ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ตํอ
เดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามส ารวจรายการ (Check list)  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณ
คํา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข๎อเสนอแนะแนวทางการสร๎างขวัญและก าลังใจ มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให๎พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลใน
เขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก เมื่อกลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยจึงเก็บ
แบบสอบถามคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลในเขต
อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก โดยใช๎คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2. เปรียบเทียบความแตกตํางของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลและใช๎สถิติ t-test  
ANOVA ทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 68.00 มีอายุ 31-40 ปี ร๎อยละ 43.70 สํวนใหญํ

มีรายได๎ 25,001 บาท-30,000  บาท ร๎อยละ  39.80 และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-15 ป ี        
ร๎อยละ  49.50 
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ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการสร๎างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 

ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูํใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบวํามีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลางทั้งปัจจัยค้ าจุน
และปัจจัยกระตุ๎น  

ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ปัจจัยค้ าจุนใน
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํามีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 3 ด๎าน  
และระดับปานกลาง 6 ด๎าน ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ   ความมั่นคง
ในงาน และความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา ตามล าดับ 

ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ปัจจัยกระตุ๎นใน
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํามีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 2 ด๎าน  
และระดับปานกลาง 3 ด๎าน ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ความส าเร็จในงาน รองลงมา คือ ความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการเปรียบเทียบความแตกตํางของขวัญและก าลังใจ               ใน
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก  จ าแนกตาม
ปัจจัยสํวนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตํางของขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ โดยวิเคราะห์ t-test 
พบวํา  โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน 
 ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ าแนกตามอายุ
โดยภาพรวมแตกตํางกัน 
 ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ าแนกตาม
รายได๎โดยภาพรวมแตกตํางกัน 
 ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตํางกัน 

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อเสนอแนวทางในการสร๎างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอดจังหวัดตาก 

1. ควรมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให๎เป็นไปตามระเบียบ มีความเหมาะสมกับต าแหนํงหน๎าที่ของ
แตํละบุคคล ซึ่งจะต๎องเป็นไปตามความต๎องการของพนักงานจึงจะเกิดความพึงพอใจ และปฏิบัติงาน
ได๎อยํางเต็มความสามารถ 
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2. ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชาเป็นเรื่องส าคัญมากถ๎าสัมพันธภาพ
ระหวํางหัวหน๎ากับลูกน๎องอยูํในเกณฑ์ดี ท างานก็ราบรื่นขวัญก าลังใจของผู๎ปฏิบัติงานก็ดีด๎วย ใครมีปัญหา
ในการท างานเกิดขึ้นจะต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎ปรึกษาและชํวยชี้แนะแก๎ไขปัญหาให๎  

3. สถานะทางอาชีพเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง หากอาชีพที่เราท าอยูํถูกมองวําเป็นอาชีพที่
มีความส าคัญ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ก็จะท าให๎เกิดขวัญก าลังใจในการที่จะปฏิบัติงานอยํางมีความสุข 
ดังนั้นองค์กรควรสร๎างความเชื่อมั่น และท าให๎อาชีพของตนเป็นที่ยอมรับในสังคม 

4. ควรมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กรให๎ความชัดเจน เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติได๎จริง  และตรงตามความต๎องการของงานแตํละประเภทและสามารถของแตํละบุคคล 

5. ควรส ารวจทัศนคติวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมในการท างานขององค์กรให๎ถูกลักษณะมี
อากาศถํายเท มีแสงสวํางเพียงพอมีเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอตํอการท างาน 

6. ความเป็นอยูํสํวนตัว เป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับต าแหนํงหน๎าที่ ดังนั้นผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องจึงควร
สร๎างความรู๎สึกที่ดีอันเป็นผลที่ได๎รับจากงานในหน๎าที่นั้นสํงผลตํอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

7. ควรท าให๎พนักงานมีความรู๎สึกวํางานที่ตนท าอยูํนั้นมีความมั่นคงไมํถูกให๎ออกจากงานได๎
งําย และงานที่ปฏิบัตินั้นมีความปลอดภัยตํอชีวิตอยํางแนํนอน 

8. ควรสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับพนักงานวําต าแหนํงที่ตนท าอยูํสามารถเลื่อนต าแหนํงที่สูงขึ้น
ได๎ โดยมีระเบียบการเลื่อนขั้นต าแหนํงอยํางชัดเจนและเหมาะสม นอกจากนี้ยังต๎องมีการสํงเสริม
สนับสนุนให๎พนักงานได๎พัฒนาความรู๎เพ่ิมอีกด๎วย  

9. วิธีการปกครองของผู๎บังคับบัญชาความส าคัญมากจึงเป็นสิ่งที่ผู๎บังคับบัญชาควรจะสร๎าง
ความไว๎วางใจ ท าให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา มีการปกครองด๎วยความยุติธรรม มีเหตุ ผล มี
การให๎ค าแนะน าปรึกษา และให๎ความชํวยเหลือเมื่อผู๎ใต๎บังคับบัญชาต๎องการ 
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล  ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูํ
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบวํามีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลางทั้งปัจจัยค้ า
จุนและปัจจัยกระตุ๎น เพราะวําการสร๎างขวัญก าลังใจยังไมํเพียงพอ และไมํเป็นไปตามความต๎องการ
ของพนักงาน จึงท าให๎พนักงานไมํมีสิ่ งกระตุ๎นให๎มีก าลังใจในการปฏิบัติ งาน สอดคล๎องกับ                     
สุรีย์พร  กิจหรารักษ์  (2543 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด 
ส านักงานเลขานุการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พบวํา ข๎าราชการมีขวัญใน                
การปฏิบัติงานโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง องค์ประกอบที่มีคําเฉลี่ยสูงคือ ด๎านความพึงพอใจใน              
การท างาน การประสบความส าเร็จ และความรับผิดชอบในการท างาน สํวนลูกจ๎างประจ า โดยรวมมี
ขวัญใน การปฏิบัติงานอยูํในระดับมาก เรียงตามล าดับคําเฉลี่ย คือ ด๎านการประสบผลส าเร็จ ความ
พึงพอใจในการท างาน ความรับผิดชอบในการท างาน และความสัมพันธ์ภายในหนํวยงาน ข๎าราชการ 
และลูกจ๎างประจ า โดยรวมได๎รับปัจจัยสนับสนุนการสร๎างขวัญในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
เรียงตามล าดับคําเฉลี่ยคือ ปัจจัยเพ่ือนรํวมงาน ผู๎บังคับบัญชา สวัสดิการในหนํวยงาน เงินเดือนและ
ผลตอบแทน และโอกาสก๎าวหน๎า ปัญหาของข๎าราชการ และลูกจ๎างประจ า ได๎แกํ การมีภาระงานมาก
เกินไป ขอบเขตงานซ้ าซ๎อนไมํมีทิศทางที่แนํนอน บุคลากรในหนํวยงานไมํมีความรับผิดชอบใน              
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การท างาน การที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบราชการ ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น             
การไมํยอมรับหัวหน๎างานและเพ่ือนรํวมงาน สถานที่ท างานคับแคบ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ใน           
การปฏิบัติงานไมํเพียงพอ ข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหา ควรจัดให๎มีการประชุมสัมมนาใน 
หนํวยงานเพ่ือวางแผนก าหนดขอบขํายของงานและกระจายงานให๎เหมาะสมกับผู๎ปฏิบัติ ควรสร๎าง
ทัศนคติและแนวคิดในการท างาน มหาวิทยาลัยควรชี้แจงให๎บุคลากรทุกฝุายได๎รับทราบความชัดเจน
ในการจะออกนอกระบบราชการ หัวหน๎างานควรมีความยุติธรรมและเปิดใจกว๎างในการสนับสนุน  
ผู๎รํวมงาน มีความเป็นผู๎น าที่ดี รวมถึงเข๎าใจในงานที่รับผิดชอบ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตํางของขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ โดยวิเคราะห์ t-test พบวํา โดย
ภาพรวมไมํแตกตํางกัน สํวนความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีตํอการสร๎างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล  ในเขตอ าเภอแมํสอด จั งหวัดตาก 
จ าแนกตามอายุ  รายได๎ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตํางกัน อาจเป็นเพราะบุคคล
ที่มีเพศตํางกันก็ยังมีความรู๎สึกนึกคิดที่เหมือนกัน มีความต๎องการที่ไมํแตกตํางกัน สํวนบุคคลที่มีอายุ
แตกตํางกัน รายได๎แตกตํางกัน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตํางกัน อาจมีความรู๎สึกนึกคิดที่ไมํ
เหมือนกัน เนื่องจากประสบการณ์ในการท างานไมํเหมือนกัน มีความต๎องการแตกตํางกัน มีความ
ช านาญในการท างานแตกตํางกัน เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคตํางๆก็จะสามารถแก๎ปัญหาได๎แตกตํางกัน 
จึงท าให๎มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร๎างขวัญก าลังใจในแตํละองค์กรแตกตํางกัน 
 แนวทางในการสร๎างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารสํวน
ต าบล ในเขตอ าเภอแมํสอด  จังหวัดตาก มีดังนี้ 

1. ควรมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให๎เป็นไปตามระเบียบ มีความเหมาะสมกับต าแหนํงหน๎าที่ของ
แตํละบุคคล ซึ่งจะต๎องเป็นไปตามความต๎องการของพนักงานจึงจะเกิดความพึงพอใจ และปฏิบัติงาน
ได๎อยํางเต็มความสามารถ 

2. ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชาเป็นเรื่องส าคัญมากถ๎า
สัมพันธภาพระหวํางหัวหน๎ากับลูกน๎องอยูํในเกณฑ์ดี ท างานก็ราบรื่นขวัญก าลังใจของผู๎ปฏิ บัติงาน           
ก็ดีด๎วย ใครมีปัญหาในการท างานเกิดขึ้นจะต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎ปรึกษาและชํวย
ชี้แนะแก๎ไขปัญหาให๎  

3. สถานะทางอาชีพเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง หากอาชีพที่เราท าอยูํถูกมองวําเป็นอาชีพที่
มีความส าคัญ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ก็จะท าให๎เกิดขวัญก าลังใจในการที่จะปฏิบัติงานอยํางมีความสุข 
ดังนั้นองค์กรควรสร๎างความเชื่อมั่น และท าให๎อาชีพของตนเป็นที่ยอมรับในสังคม 

4. ควรมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กรให๎ความชัดเจน เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติได๎จริง และตรงตามความต๎องการของงานแตํละประเภทและสามารถของแตํละบุคคล 

5. ควรส ารวจทัศนคติวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมในการท างานขององค์กรให๎ถูกลักษณะมี
อากาศถํายเท มีแสงสวํางเพียงพอมีเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอตํอการท างาน 

6. ความเป็นอยูํสํวนตัว เป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับต าแหนํงหน๎าที่ ดังนั้นผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องจึงควร
สร๎างความรู๎สึกที่ดีอันเป็นผลที่ได๎รับจากงานในหน๎าที่นั้นสํงผลตํอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

7. ควรท าให๎พนักงานมีความรู๎สึกวํางานที่ตนท าอยูํนั้นมีความมั่นคงไมํถูกให๎ออกจากงานได๎
งําย และงานที่ปฏิบัตินั้นมีความปลอดภัยตํอชีวิตอยํางแนํนอน 
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8. ควรสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับพนักงานวําต าแหนํงที่ตนท าอยูํสามารถเลื่อนต าแหนํงที่สูงขึ้น
ได๎ โดยมีระเบียบการเลื่อนขั้นต าแหนํงอยํางชัดเจนและเหมาะสม นอกจากนี้ยังต๎องมีการสํงเสริม
สนับสนุนให๎พนักงานได๎พัฒนาความรู๎เพ่ิมอีกด๎วย  

9. วิธีการปกครองของผู๎บังคับบัญชาความส าคัญมากจึงเป็นสิ่งที่ผู๎บังคับบัญชาควรจะสร๎าง
ความไว๎วางใจ ท าให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา มีการปกครองด๎วยความยุติธรรม มีเหตุผล              
มีการให๎ค าแนะน าปรึกษา และให๎ความชํวยเหลือเมื่อผู๎ใต๎บังคับบัญชาต๎องการ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอเกี่ยวกับโซลําร์เซลล์ควบคุมการเลือกแหลํงจํายด๎วยระบบสวิตช์ตัดตํอ
อัตโนมัติ โดยหลักการท างานของระบบให๎มีพลังงานจากสองแหลํงจํายได๎แกํ แหลํงจํายแรงดันไฟฟูา
จากแบตเตอรี่ที่ได๎รับจากโซลําร์เซลล์และแหลํงจํายไฟฟูาจากการไฟฟูาสํวนภูมิภาค (PEA) จะมีชุด
ควบคุม เลือกแหลํงจํายอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch: ATS) เป็นสวิตช์เลือกแหลํงจําย
แรงดันไฟฟูาที่มีการสั่งการด๎วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ น าไฟฟูาไปใช๎กับโหลดแอลอีดี (LED)  
การทดสอบการจํายโหลด LED 120 วัตต์ ให๎แสงสวํางเฉลี่ย 52.53 ลักซ์ ทดสอบชุดควบคุมสวิตช์ตัด
ตํอแหลํงจํายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติและชุดควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ ให๎ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประมวลผลของคําที่ได๎แล๎วสั่งงานให๎เลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูา เมื่อแรงดันไฟฟูาที่ขั้วแบตเตอรี่
มากกวํา 12 โวลต์ จะสั่งให๎เลือกใช๎แบตเตอรี่เป็นตัวจํายโหลด และถ๎าน๎อยกวําให๎เลือกแหลํงจํายจาก
การไฟฟูาเป็นตัวจํายโหลด และจะท าการอัดประจุแบตเตอรี่เมื่อแรงดันไฟฟูาที่แผงโซลําร์เซลล์
มากกวํา 14 โวลต์ จะตัดการอัดประจุเมื่อแรงดันไฟฟูาที่ขั้วแบตเตอรี่ต่ ากวํา 13.8 โวลต์ สามารถเก็บ
พลังงานได๎เฉลี่ย 0.1 กิโลวัตต์ตํอวัน และลดการจํายไฟฟูาจากไฟฟูาอาคารได๎ 1.36 ชั่วโมงตํอวัน  
ค าส าคัญ: โซลําร์เซลล์, สวิตชต์ัดตํออัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  
Abstract 

This paper present about the solar cell is control Power supply with the 
switch to automatically. The power supply from two sources from the battery and 
power supply The Provincial Electricity Authority (PEA). It has a control automatic 
(Automatic transfer switch: ATS). The electricity voltage sources selector switch is 
ordered by microcontroller to use for load LED Lighting. The result supply load 
average 120 watt and 52.53 luxes. When testing ATS control with a microcontroller 
voltage sensor know that more than 12 voltage of battery supply and below to use 
for PEA for supply load. Battery charging control at more than 14 voltage of solar cell 
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and can’t charge below 13.8 voltages. Energy backup average 0.1 KW and decrease 
the time 1.36 hour per day. 
Keywords: Solar cell, Automatic transfer switch, Microcontrolle 
 
บทน า 

ปัจจุบันพลังงานไฟฟูาเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวันเป็นอยํางมากในการประกอบการด าเนิน
ชีวิต และเป็นปัจจัยหลักในความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นพลังงานทางเลือกจึง
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟูาได๎ และพลังงานที่ผลิตเนื่องจากพลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได๎จากธรรมชาติซึ่งมีอยูํทั่วไป ท าให๎มีการพัฒนาพลังงานเซลล์
แสงอาทิตย์ เพ่ือการแปลงรูปพลังงานเป็นพลังงานไฟฟูา(กระทรวงพลังงาน, 2555) การใช๎พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา โดยน าไปเก็บสะสมไว๎ในแบตเตอรี่ได๎มีการพัฒนาทั้ง
รูปแบบของการผลิต การควบคุม การน าไปใช๎งานทั้งแบบอิสระและแบบเชื่อมตํอระบบของการไฟฟูา
เพ่ือจ าหนําย(บุญยัง ปลั่งกลาง, 2556) และประเทศไทยในปัจจุบันการไฟฟูาทั้งสามหนํวยงานได๎ให๎
เอกชนและประชาชนผู๎สนใจได๎ลงทุนผลิตไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์จ าหนํายให๎การไฟฟูาตาม
ขอบเขตเงื่อนไขของแตํละที่ ซึ่งท าให๎มีการผลิตพลังงานไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้นใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผํานมา(ส านกนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน , 2554) รวมถึงการวิจัยพัฒนา 
การปรับปรุงและการประยุกต์การใช๎งานก็ได๎เพ่ิมมากขึ้นเชํนเดียวกัน ทั้งการหาสถานที่ส าหรับการ
ติดตั้งโซลําร์ฟาร์มที่เหมาะสม(วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล และคณะ , 2556) การศึกษาพัฒนาระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับบ๎านพักอาศัยในพ้ืนที่ทุรกันดารตํางๆ(สุวิชา พุทธารัตน์, 2555) จากการเพ่ิมขึ้นของ
การพัฒนาการแปรรูปพลังงานไฟฟูาจากพลังงานแหลํงอ่ืนๆหรือจากเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับเชื่อมตํอ
ระบบหรือการแปลงผันพลังงานเพ่ือจํายแบบอิสระส าหรับหมูํบ๎านหรือที่พักอาศัยในพ้ืนที่หํางไกล
ตํางๆ ได๎มีการน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช๎อยํางแพรํหลายมากขึ้นแตํละพ้ืนที่แตํละจังหวัดของประเทศ 

ดังนั้นคณะผู๎วิจัยได๎มีแนวทางคิดที่จะออกแบบและสร๎างชุดควบคุมการเลือกแหลํงจํายด๎วย
ระบบสวิตช์ตัดตํออัตโนมัติ (ATS) ส าหรับการเลือกแหลํงจํายพลังงานไฟฟูาให๎กับแสงสวํางโรงจอดรถ
หน๎าแผนกวิศวกรรมไฟฟูามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก เนื่องจากโรงจอดรถได๎มีการ
สร๎างขึ้นใหมํและในการเข๎า - ออก ในการจอดรถในเวลากลางคืนที่ไมํได๎ติดตั้งแสงสวํางไมํสะดวกตํอ
ผู๎ใช๎ จึงได๎มีการคิดน าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ด๎วยการน าพลังงานที่ผลิตจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได๎ไปเก็บไว๎ในแบตเตอรี่แล๎วจํายให๎โหลดที่เป็นหลอดแอลอีดีและน าไปใช๎รํวมกับ
ระบบไฟฟูาของอาคารโดยควบคุมการเลือกแหลํงจํายโดยควบคุมด๎วยระบบ ATS ที่ออกแบบเป็น
ต๎นแบบของการประยุกต์การใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย์  รํวมกับพลังงานจากการไฟฟูาที่จํายให๎กับ                    
โหลดสามารถน าไปประยุกต์กับระบบอ่ืนๆได ๎

1. ชุดระบบควบคุมการเลือกแหลํงจํายอัตโนมัติและระบบที่เก่ียวข๎องกับงานวิจัย 
การออกแบบระบบของโครงงานวิจัยนี้ได๎ออกแบบโครงสร๎างของชุดติดตั้งแผงโซลําร์เซลล์  

ชุดควบคุมการเลือกแหลํงจํายพลังงานไฟฟูารํวมกับชุดควบคุมการอัดประจุไฟฟูาเก็บไว๎ในแบตเตอรี่ 
และการค านวณแสงสวํางและติดตั้งชุดดวงโคมไฟฟูาแสงสวํางโรงจอดรถที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
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การออกแบบโครงสร๎างฐานของแผงโซลําร์เซลล์ 
โครงสร๎างท าจากเหล็กพร๎อมพํนสีและกันสนิม โดยมีขนาดของโครงสร๎าง คือ ความกว๎าง 

0.58 เมตร  ความยาว 1.41 เมตร ความสูง 1.5 เมตร มีเสา 2 เสาขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 50 
มิลลิเมตร จัดท าเป็นขาตั้งเพ่ือยึดกับพ้ืนติตั้งตัวแผงโซลําร์เซลล์ไว๎ด๎านบน ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

  
 
                                         (ก)                                                  (ข) 

รูปที่ 1 โครงสร๎างในการติดตั้งแผงโซลําร์เซลล์ (ก) โครงสร๎างที่ออกแบบ (ข) โครงสร๎างที่ติดตั้ง 
 

และจากรูปที่ 2 เป็นต าแหนํงที่ออกแบบการติดตั้งดวงโคม 12 V, 10 W ของหลอดแอลอีดี
สํองสวํางโรงจอดรถจ านวน 12 จุดจากแหลํงจํายกระแสไฟฟูาจากแบตเตอรี่และการไฟฟูาที่จะ
ควบคุมการเลือกแหลํงจํายด๎าย ATS เพ่ือให๎ได๎คําเส๎นแรงการสํองสวํางเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 50 ลักซ์  
ตามมาตรฐานที่ออกแบบไว๎ 

 
 
 

 
 
 
 

                        
                            (ก)                                                  (ข) 

รูปที่ 2 การติดตั้งดวงโคมทีโ่รงจอดรถ (ก) โครงสรา๎งที่ออกแบบติดตั้ง (ข) โครงสร๎างที่ติดตั้งในสถานที ่
 

2. วงจรควบคุมการเลือกแหลํงจํายไฟฟูาและการอัดประจุไฟฟูาด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จะเป็นตัวควบคุมการท างานของวงจรทั้งหมด จะมีการรับคําจาก

สวิตช์อัตโนมัติ และควบคุมด๎วยมือ ระบบควบคุมด๎วยมือจะมีการรับคําจากจากสวิตช์ 2 ตัว             
คือแหลํงจํายกระแสไฟฟูาจากแบตเตอรี่ และแหลํงจํายกระแสไฟฟูาจากไฟฟูาของอาคาร การท างาน
ของชุดอัดประจุแบตเตอรี่และระบบเลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติจะมีการรับคํามาจาก
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เซนเซอร์ตรวจจับแรงดันไฟฟูาแล๎วสํงผลไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ประมวลผลในการท างานโดย
จะมีการใช๎พอร์ตในการควบคุม ซึ่งเป็นวงจรการควบคุมดังแสดงในรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   (ก)                                                  (ข) 
รูปที่ 3 วงจรและชุดควบคุมการท างาน (ก) วงจรควบคุมการท างาน (ข) ชุดวงจรควบคุมการท างาน 

 
3. การค านวณโหลดที่เป็นหลอดไฟฟูาแอลอีดีเพ่ือหาขนาดของแสงสวํางที่ต๎องการใช๎ 
หลอดไฟฟูาแอลอีดีขนาด 10 วัตต์ 12 โวลต์ โดยมีปริมาณเส๎นแรงของแสงสวําง = 1050           

ลูเมน จะได๎คําปริมาณจ านวนเส๎นแรงของแสงสวํางทั้งหมดที่ต๎องการคือ 10,623.25 ลูเมน จาก 
 

E A
L

t
C U L L D L D D R S D D L B O




   

     (1) 

 
โดยที่ Lt คือ คําปริมาณจ านวนเส๎นแรงของแสงสวํางทั้งหมดที่ต๎องการ: [lm]  

  E คือ ปริมาณแหํงการสํองสวําง: [lux]  
  A คือ พื้นที่ที่ต๎องการปริมาณแสงสวําง: [m2]  
  CU คือ คําสัมประสิทธิ์การใช๎ประโยชน์ 
  LLD คือ คําความเสื่อมสภาพของหลอดไฟฟูา 
           LDD คือ คําความเสื่อมสภาพจากความสกปรกของดวงโคมไฟฟูา 
           RSDD คือ ความเสื่อมสภาพจากพ้ืนผิวสกปรก 
           LBO คือ คําตัวประกอบหลอดไฟฟูาเสีย 

4. การค านวณและการเลือกขนาดของแผงโซลําร์เซลล์และขนาดของแบตเตอรี่ 
หลอดไฟฟูาที่ใช๎เป็นหลอดไฟฟูาแอลอีดี ขนาด 10 วัตต์ 12  โวลต์ จ านวน 12 หลอด 

ระยะเวลาการเปิดใช๎งานหลอดไฟฟูา 6 ชั่วโมง ปริมาณแสงอาทิตย์ในหนึ่งวันเทํากับ  6 ชั่วโมง จะท า
ให๎ได๎ขนาดของแผงโซลําร์เซลล์ คือ 120 วัตต์ ใช๎พิกัดกระแสไฟฟูาจากพิกัดที่ค านวณเป็นร๎อยละ 
125% จะได๎ขนาดแผงโซลําร์เซลล์ คือ 150 วัตต์ ดังนั้นจึงต๎องเลือกใช๎แผงขนาด 80 วัตต์ 2 แผง            
จะได๎ขนาดของแบตเตอรี่คือ 93.75 แอมแปร์/ชั่วโมง ดังนั้นจึงต๎องเลือกใช๎แบตเตอรี่ขนาด 100 
แอมแปร์/ชั่วโมง วัตต์ ที่มีการผลิตจ าหนํายทั่วไป หาได๎จาก 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

114 

 

 
P N t

t
P

t
t
i

 
        (2) 

 
โดยที่  Pt คือ ขนาดแผงโซลําร์เซลล์: [w]  

    P คือ ก าลังไฟฟูาตํอหลอดไฟฟูา: [w]  
    t คือ จ านวนเวลาที่ต๎องการก าลังไฟฟูา :[hr]  
    ti คือ เวลาที่แผงโซลําร์เซลล์สามารถรับแสงได๎ตํอวัน :[hr]  
 

%

P N t
t

A h
V u se

 



      (3) 

 
โดยที่  Ah คือ ขนาดพิกัดกระแสไฟฟูาของแบตเตอรี่: [Ah]  

    V คือ แรงดันไฟฟูาที่ข้ัวของแบตเตอรี่: [V]  
    %use คือ เปอร์เซ็นการใช๎งานของแบตเตอรี่ใช๎ 0.8 
    
ขั้นตอนการท างานของระบบ 

บล็อกไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการท างานของระบบประกอบด๎วยแหลํงจํายไฟฟูาสอง
แหลํงจําย แหลํงจํายแรก คือ จากแบตเตอรี่ และแหลํงจํายที่สอง คือ ไฟฟูากระแสสลับจากการไฟฟูา
ผํานวงจรเรียงกระแส โดยการควบคุมการเลือกแหลํงจํายแบบอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

                                                14 V

                    
AC220V

           

Sensor V1 Sensor V2

          ATS            
     

                   
AC to DC

Breaker

LOAD LED             
                 

 

M3

   M2           

M4 M1

 
 

รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

การท างานของระบบจะมีแหลํงจํายกระแสไฟฟูาจากแผงโซลําร์ เซลล์ท าหน๎าที่ผลิต
กระแสไฟฟูาเพ่ือท าการอัดประจุแบตเตอรี่ จากแผงโซลําร์เซลล์ผํานแมกเนติกตัวที่สาม (M3)              
เข๎าสูํวงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟูาและอัดประจุไฟฟูาเข๎าแบตเตอรี่ โดยมีชุดระบบควบคุมด๎วย ATS             
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ที่มีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับคําแอนะล็อกจากเซนเซอร์แรงดันไฟฟูาตัวที่ 1 และเซนเซอร์
แรงดันไฟฟูาตัวที่ 2 เป็นตัวตรวจวัดคําแรงดันไฟฟูา และจะมีแหลํงจํายไฟฟูากระแสสลับ 220 โวลต์ 
ตํอกับแมกเนติกตัวที่ 4 (M4) ไปยังวงจรแปลงกระแสไฟฟูาจากไฟฟูากระแสสลับ 220 โวลต์              
เป็นไฟฟูากระแสตรง 12 โวลต์ แล๎วจากวงจรแปลงกระแสไฟฟูาจะถูกตํอไปยังแมกเนติกตัวที่ 1 (M1) 
รอค าสั่งการจํายโหลดจากสวิตช์เลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูา การท างานของบล็อกสวิตช์เลือก
แหลํงจํายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติมีการท างาน คือ จะมีการตรวจจับแรงดันไฟฟูาจากเซนเซอร์
แรงดันไฟฟูาตัวที่สองตํออยูํที่ขั้วแบตเตอรี่แล๎วสํงคําแอนะล็อกไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์           
การท างานของสวิตช์เลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ ท าการตรวจเช็คแรงดันไฟฟูาที่ขั้ว
แบตเตอรี่วําถ๎าแรงดันไฟฟูาที่ขั้วแบตเตอรี่มีคํามากกวํา 12 โวลต์ ชุดสวิตช์เลือกแหลํงจําย
กระแสไฟฟูาจะท าการเลือกให๎ใช๎ไฟจากแบตเตอรี่เป็นตัวจํายโหลดโดยสั่งให๎แมกเนติกตัวที่ 2 (M2) 
ท างาน แตํถ๎าแรงดันไฟฟูาที่ขั้วแบตเตอรี่มีคําต่ ากวํา 12 โวลต์ ชุดสวิตช์เลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูา
จะท าการเลือกให๎ใช๎ไฟฟูาจากแหลํงจํายไฟฟูากระแสสลับเป็นตัวจํายโหลดโดยสั่งให๎แมกเนติกตัวที่ 4 
(M4) ท างาน เพ่ือจํายแรงดันไฟฟูากระแสสลับเข๎าวงจรเรียงกระแสแล๎วระยะเวลาตํอมา
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให๎แมกเนติก (M1) ท างาน เพ่ือให๎ท าการจํายโหลด ดังบล็อกไดอะแกรม 
ซึ่งบอร์ดวงจรทั้งหมดนี้ได๎รับแรงดันไฟฟูาจากแหลํงจํายไฟฟูา 220 โวลต์ และแบตเตอรี่ 12 โวลต์    
ที่ตํออยูํมีก าลังการใช๎รวม 120 วัตต์ 

 

 
ผลการทดลอง 
 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพจ านวนเส๎นแรงการสํองสวํางและชุดควบคุมการท างาน                
โดยแยกเป็นตารางทดสอบ  

ผลการทดสอบจํายโหลดในแตํวันสามารถจํายโหลดเฉลี่ยแตํวันได๎เทํากับ 1.36 ชั่วโมงตํอวัน  
ความสามารถในการเก็บพลังงานในหนึ่งวันสามารถเก็บได๎เฉลี่ย 0.1 กิโลวัตต์ ตํอวัน สามารถลด            
การจํายไฟฟูาจากไฟฟูาอาคารได๎ 1.36 ชั่วโมงตํอวัน ในเวลา 18.00-24.00 นาฬิกา ความสามารถใน
การจํายพลังงานให๎กับโหลดแอลอีดี 12 โคม 120 วัตต์ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ตารางการจํายโหลดของแบตเตอรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางการจํายโหลดของแหลํงจํายแบตเตอรี่ 
วันที่ เวลา(ชั่วโมง) 

5/5/2558 6 
6/5/2558 1.45 
7/5/2558 1.35 
8/5/2558 0.30 
9/5/2558 0.20 
10/5/2558  0.15 
11/5/2558  0.10 

เฉลี่ย 1.36 
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 ตารางที่ 2 การวัดจ านวนเส๎นแรงการสํองสวํางของหลอดไฟฟูาแอลอีดี 12 โวลต์                
จากแหลํงจํายกระแสไฟฟูาของแบตเตอรี่ 

 จากการทดลองในตารางที่ 2 การวัดเส๎นแรงแสงสวํางของหลอดแอลอีดีสํองสวํางโรงจอดรถ
จ านวน 15 จุดโดยใช๎แหลํงจํายกระแสไฟฟูาจากแบตเตอรี่ท าให๎ได๎คําเส๎นแรงการสํองสวํางเฉลี่ย
เทํากับ 52.53 ลักซ์ ซึ่งเป็นผลให๎บริเวณโรงจอดรถหน๎าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูามีแสงสวํางเพียงพอ
ตํอการมองเห็นตามมาตรฐานที่ 50 ลักซ ์ 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  ชุดควบคุมสวิตช์ตัดตํอแหลํงจํายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ Automatic Transfer Switch          
จะเป็นชุดเลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูาอัตโนมัติโดยมีการตรวจวัดพลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ือท าการ
เลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูาโดยจะมีการประมวลผลผํานจากบอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์สั่งการท า
ท างานให๎แกํสวิตช์เลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูา สามารถท างานได๎โดยอาศัยการวัดคําแรงดันไฟฟูาจาก
ขั้วแบตเตอรี่ และจากแผงโซลําร์เซลล์เพ่ือให๎ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลของคําที่ได๎แล๎วสั่งงาน
ให๎เลือกแหลํงจํายกระแสไฟฟูาโดยถ๎าแรงดันไฟฟูาที่ขั้วแบตเตอรี่มากกวํา 12 โวลต์ จะสั่งให๎เลือกใช๎
แบตเตอรี่เป็นตัวจํายโหลด และถ๎าแรงดันไฟฟูาที่ขั้วแบตเตอรี่น๎อยกวํา 12 โวลต์ จะสั่งให๎เลือก
แหลํงจํายกระแสไฟฟูาจากการไฟฟูาเป็นตัวจํายโหลด ชุดอัดประจุแบตเตอรี่จะท าการอัดประจุ
แบตเตอรี่เมื่อแรงดันไฟฟูาที่แผงโซลําร์เซลล์มากกวํา 14 โวลต์ และแรงดันไฟฟูาที่ขั้วแบตเตอรี่ต่ ากวํา 
13.8 โวลต์ นอกเหนือจากนี้จะตัดการอัดประจุแบตเตอรี่ จ านวนเส๎นแรงการสํองสวํางบริเวณโรงจอด

ล าดับที่ จุดที่ท าการวัดเส๎นแรงการ
สํองสวําง 

ความสูง(เมตร) จ านวนเส๎นแรงการสํองสวําง
(ลักซ์) 

1 1 1 49 
2 2 1 48 
3 3 1 52 
4 4 1 56 
5 5 1 58 
6 6 1 52 
7 7 1 53 
8 8 1 51 
9 9 1 52 
10 10 1 55 
11 11 1 55 
12 12 1 52 
13 13 1 52 
14 14 1 55 
15 15 1 48 

เฉลี่ย  1 52.53 
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รถจากการวัดคําเฉลี่ยเทํากับ 52.53 ลักซ์ สามารถลดการจํายไฟฟูาจากไฟฟูาอาคารได๎ 1.36 ชั่วโมง
ตํอวัน ในเวลา 18.00-24.00 นาฬิกา 

ซึ่งสามารถประยุกต์ใช๎กับระบบแหลํงจํายกระแสไฟฟูาพลังงานทางเลือกอ่ืน เชํน พลังงานลม 
พลังงานน้ า เป็นต๎น และระบบควบคุมกับโหลดชนิดอื่น ๆ ได๎ 
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เครื่องท าน้ าอุ่นโดยใช้หลักการเหนี่ยวน า 
Water Heater Using the Principle of Induction. 

 
ราเชนทร ์พยัพเดช1 กฤษณะ  สขุค า2  สุวิมล อยู่สขุ3  และ อมร  อ้นกรอง4 

Amorn Onkrong, Rachen Phayapdet , kitsana Sukhum and Suwimon Yusuk 
 

บทคัดย่อ 
        บทความนี้เป็นการออกแบบและสร๎างเครื่องท าน้ าอํุนโดยหลักการเหนี่ยวน าโดยใช๎วงจรคอน
เวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์ เพ่ือใช๎ควบคุมให๎ความร๎อนกับขดลวดเหนี่ยวน าโดยมียํานการท างานความถี่
อยูํในชํวง 40-45 กิโลเฮิรตซ์ จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการ
เหนี่ยวน า ในระบบปิดสามารถให๎ความร๎อนกับน้ าที่อุณหภูมิ 35-45 องสาเซลเซียสได๎รวดเร็วกวํา
เครื่องท าน้ าอํุนแบบฮิตเตอร์โดยที่วงจรก าเนิดสัญญาณมอดูเลตความกว๎าง (Plus Width 
Modulation , PWM ) สามารถควบคุมความถ่ีที่ใช๎วงจรฟูลบริดจ์คอนเวอร์ที่ 40-45 กิโลเฮิรตซ์   
ค าส าคัญ : เครื่องท าน้ าอุํนโดยหลักการเหนี่ยวน า คอนเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์ สัญญาณมอดูเลต
ความกว๎าง 
 
Abstract 

This paper is the design and build a water heater  using the Principle of 
Induction by using circuit convertor  full bridge  rectifies. For Controller heater with 
induction coil use with the frequency in the range of 40-45 kHz. In testing 
performance of  water  heater  using the Principle of Induction in closed system can 
be heated the water temperature 35 – 45 degree Celsius. Faster hot water heater by 
which (Plus Width Modulation , PWM ). Can be control frequency with  me circuit 
convertor  at 40-45 kHz 
Keywords  :   water heater using the Principle of Induction, Plus Width Modulation,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 นักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล๎านนา ตาก 
2 นักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล๎านนา ตาก 
3 นักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล๎านนา ตาก 
4 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟาู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
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บทน า  
ปัจจุบันแหลํงพลังงานความร๎อนแบบตํางๆ ได๎น ามาใช๎กันอยํ างแพรํหลายทั้ ง ใน

ภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรือนพลังงานความร๎อนเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและมี
การใช๎ประโยชน์กันอยํางแพรํหลาย ประชากรสํวนใหญํนิยมติดตั้งเครื่องท าน้ าอํุนไว๎ในบ๎านเครื่องท า
น้ าอํุนเป็นอุปกรณ์ไฟฟูาที่ใช๎หลักการน าความร๎อนจากขดลวดความร๎อน คือ เมื่อเปิดน้ าผํานเข๎าไปที่
หม๎อต๎มน้ าและปลํอยน้ าออกมาทางฟักบัวเป็นกระบวนการที่อาจจะท าให๎เกิดกระแสไฟฟูารั่ วไหลได๎ 
เป็นอันตรายตํอชีวิตได๎ ดังนั้นคณะวิจัยจึงได๎น าหลักการเหนี่ยวน ามาประยุกต์ใช๎กับเครื่องท าน้ าอํุนโดย
สามารถให๎พลังงานไฟฟูาในการใช๎เหนี่ยวน าความร๎อนนี้ใช๎รํวมกับวงจรอินเวอร์เตอร์ความถี่สูงแบบ
แหลํงจํายรีโซแนนซ์โดยวงจรรีโซแนนซ์เป็นแหลํงจํายพลังงานในการสํงผํานพลังงานสูงสุดไปยังที่
โหลด เพ่ือหาคําประสิทธิภาพการแปลงผันพลังงานสูงสุดและใช๎พลังงานไฟฟูา ดังข๎อสรุปและ
ข๎อเสนอแนะที่จะกลําวตํอไป 
  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหลักการท างานและวงจรเหนี่ยวน าความถี่สูง 
 2. เพ่ือศึกษาความถี่ในชํวง 40-45 กิโลเฮิรตซ์ ในกระบวนการที่ท าให๎เครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎
หลักการเหนี่ยวน ามีอุณหภูมิน้ าระหวําง 35-45 องศาเซลเซียส 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

หลักการให๎ความร๎อนแบบเหนี่ยวน า 
การให๎ความร๎อนแบบหลักการเหนี่ยวน าเป็นการให๎ความร๎อนแบบมีประสิทธิภาพโดยใช๎การ

ถํายเทพลังงานท าให๎เกิดสนามแมํเหล็กและท าให๎เกิดการเหนี่ยวน าทางไฟฟูาการเกิดความร๎อนแบบ
การเหนี่ยวทางไฟฟูาและความร๎อนรํวมกันโดยมีสาเหตุจากการเหนี่ยวน าของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 
(electro–magnetic induction) บนพ้ืนผิว (skin effect) และการถํายเทความร๎อน (heat transfer) 
 

lode

sedcondary

coil

primary
Altemaitng

Magnetic flux

VS

 
ภาพที่ 1 แสดงพ้ืนฐานการน าความร๎อนโดยใช๎ไฟฟูาเหนี่ยวน า 

 
จากภาพที่ 1 แสดงให๎เห็นถึงหลักการให๎ความร๎อนด๎วยแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน า เมื่อมี

กระแสไฟฟูาไหลผํานขดลวดที่พันอยูํรอบชิ้นงานจะท าให๎เกิดสนามแมํเหล็กเกิดขึ้นรอบขดลวดนั้น 
ชิ้นงานนั้นจะถูกเหนี่ยวน าให๎เกิดกระแสไหลวนภายในและท าให๎เกิดความร๎อนถ๎าพิจารณาทั้งระบบ
หลักการท างานก็คล๎ายกับหม๎อแปลง 1 ตัว [1,3] 
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N1 N2 RL

I1 I2=I1(N1/N2)

N1 1 ZL

I1 I2=I1(N1/N2)

(�) ( )  
ภาพที่ 2 (ก) แสดงวงจรสมมูลย์ของหม๎อแปลง (ข) แสดงวงจรสมมูลย์ของการเหนี่ยวน า 

จากภาพที่ 2 ถ๎ากระแสไฟฟูาไหลผํานขดลวดเหนี่ยวน า ท าให๎เกิดการเหนี่ยวน าไหลวนอยูํในชิ้นงาน 
โดยความสัมพันธ์ของหม๎อแปลงจะท าให๎กระแสทั้งสองมีความสัมพันธ์ ดังสมการ  
 
                                           2 1 1I N I                                                               (1) 
 

โดยที่ 1
N  คือ จ านวนรอบของขดลวดเหนี่ยวน า 

      

               
2

1 1
P N I R
W W

                                                            (2) 
 

โดยที่ W

R

 คือ คําความต๎านทานสมมูลย์ของพวกชิ้นงานเมื่อเปิดสวิตซ์กระแสไฟฟูาในวงจร
ผํานตัวเหนี่ยวน าและตัวต๎านทานตามล าดับ ถ๎าปริมาณกระแสไฟฟูาเพ่ิมขึ้นจนถึงคําสูงสุดท าให๎
สนามแมํเหล็กเกิดการขยายตัวตลอดเวลาโดยมีการเคลื่อนที่สนามแมํเหล็กกับตัวเหนี่ยวน า 
แรงดันไฟฟูาที่เกิดขึ้นเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นนี้จะท าให๎กระแสไฟฟูาเหนี่ยวน าจะเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟูา
ภายในวงจรโดยคําเหนี่ยวน าของตัวเหนี่ยวน า 1 เฮนรี่ คือ การเปลี่ยนแปลงปริมารกระแสไฟฟูา              
1 แอมป์แปร์ตํอวินาทีท าให๎เกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน า 1 โวลต์ การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟูา
เหนี่ยวน าสามารถท่ีไหลผํานตัวเหนี่ยวน าสามารถหาแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าได๎ดังสมการ 
 

                                                         
i

V Lin d
t




                                                (3) 
 

การเหนี่ยวน าทางสนามแมํเหล็กไฟฟูา 
 การเหนี่ยวน าแมํเหล็กไฟฟูาอาศัยหลักการสนามแมํเหล็กตัดผํานขดลวดจะท าให๎เกิดการไหล
ของกระแสไฟฟูาในขดลวด ท าให๎เกิดการเหนี่ยวน าขึ้นสนามแมํเหล็กไฟฟูาที่เกิดขึ้นจากคุณสมบัติทาง
ไฟฟูาและแมํเหล็กในแกนตัวน าแมํเหล็ก เรียกวําวงจรแมํเหล็กวงจรแมํเหล็กจะมีความคล๎ายคลึงกับ
ลักษณะของวงจรไฟฟูาดังรูป 
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ภาพที่ 3 แสดงเปรียบเทียบให๎เห็นลักษณะของ(ก)วงจรแมํเหล็กและ(ข)วงจรไฟฟูา 
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                                                                 (4) 
ความถี่เรโซแนนซ์ f r  ขนาดของอิมพีแนนซ์จะน๎อยสุดตํอเมื่อ 

 
                         X XL C                                                                       (5) 
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                                                       (8)          
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                                                               (7) 
 
คุณสมบัติของวงจรคือ จะมีคําอิมพีแดนซ์ต่ าที่ความถ่ีเรโซแนนซ์ท าให๎กระแสไหลได๎สูงสุด 

วงจรเรโซแนนซ์ขดลวดเหนี่ยวน าความร๎อน 
วงจรเรโซแนนซ์เป็นวงจรผสมระหวํางตัวเก็บประจุกับขดลวดเหนี่ยวน า ประกอบไปด๎วย R L 

และ C ตํออนุกรมกันลักษณะพฤติกรรมทางไฟฟูาของวงจรเรโซแนนซ์อนุกรม จะมีอิมพีแดนซ์ที่
ต าแหนํงเรโซแนนซ์ต่ าที่สุด ดังนั้นจะท าให๎เกิดก าลังไฟฟูาที่โหลดความต๎านทานมีคําสูงสุด การควบคุม
ก าลังไฟฟูาท าได๎โดยการลดแรงดันที่ปูอนให๎วงจรหรือเลื่อนความถี่การใช๎งานให๎ต่ ากวําหรือสูงกวําต่ า
แหนํง เรโซแนนซ์ 
 

AC

L

C

R

 
 

รูปที่ 4 แสดงวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม 
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การออกแบบและการทดสอบ 
การออกแบบเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน า 

    เครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน าสามารถแบํงได๎เป็น 2 สํวนหลัก คือ สํวนของวงจร
ควบคุมและวงจรก าลัง  
 

 
ภาพที่ 5 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน า 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงเครื่องท าน้ าอุํนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน า 

 
จากภาพที่ 5 และภาพท่ี 6 วงจรควบคุมจะผํานสวิตซ์แรงดันน้ าเพ่ือปูองกันการท างานเมื่อไมํ

มีน้ าไหลผํานจากนั้นจะผํานวงจรเรียงกระแสเพ่ือแปลงไฟฟูากระแสสลับเป็นไฟฟูากระแสตรง            
เพ่ือจํายให๎กับวงจรสร๎างสัญญาณความถี่ (PWM) และจํายสัญญาณพัลล์ให๎วงจรฟูลบริดจ์คอนเวอร์
เตอร์ เพ่ือจํายให๎กับวงจรเรโซแนนซ์และขดลวดเหนี่ยวน าในสํวนของวงจรภาคก าลังเมื่อรับไฟจาก 
ELCB  แล๎วผํานวงจรเรียงกระแสเพ่ือแปลงไฟฟูากระแสสลับเป็นไฟฟูากระแสตรงเพ่ือจํายให๎กับมอส
เฟตของวงจรฟูลบริดจ์คอนเวอร์เตอร์ 
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การทดสอบวงจรมอดูเลตความกว๎างพัลส์และวงจรขับน าสวิตซ์ 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงรูปสัญญาณพัลล์ที่ออกจากไอซี SG3525 ที่ความถี่ 45 กิโลเฮิรตซ์ 
 

จากภาพที่ 7 วงจรมอดูเลตความกว๎างพัลส์ (PWM) โดยใช๎ไอซีส าเร็จรูปเบอร์ SG3525  
วงจรก าเนิดสัญญาณควบคุมในสํวนนี้ท าหน๎าที่สร๎างสัญญาณไปขับน าเกตของมอสเฟตก าลังทั้งสี่ชุดใน
วงจรคอนเวอร์เตอร์ต๎องควบคุมการท างานของอุปกรณ์ตํางๆ 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงรูปสัญญาณพัลล์ที่ได๎วงจรขับน าสวิตซ์ 
 

จากรูปที่ 8 วงจรชุดขับน าเกตนี้จะท าหน๎าที่จํายแรงดันไฟฟูาไปขับให๎เพาเวอร์มอสเฟต
ท างานโดยรับสัญญาณควบคุมการท างานจากวงจก าเนิดสัญญาณและผํานไอซีขยายแรงดันและ
กระแสเพื่อขยายสํงให๎หม๎อแปลงพัลล์ 
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ผลการทดลองระบบปิด 

 
 
ภาพที่ 9 กราฟแสดงคุณลักษณะการเปรียบเทียบอุณหภูมิและเวลาของเครื่องท าน้ าอํุนแบบ

เหนี่ยวน ากับเครื่องท าน้ าอํุนแบบใช๎ฮีตเตอร์(Heater) 
 

 จากภาพที่ 9 การทดสอบในระบบปิดของเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน าและเครื่อง
ท าน้ าอํุนโดยใช๎ฮีตเตอร์ โดยเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน ามีพิกัดกระแสสูงสุด 5 แอมป์         
ที่แรงดันสูงสุด 130 โวลต์ สํวนเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎ฮีตเตอร์ มีกระแสสูงสุด 15.9 แอมป์ ที่แรงดัน
สูงสุด 220 โวลต์  
 

ผลการทดลองระบบเปิด 

 
 
ภาพที่ 10 กราฟแสดงคุณลักษณะการเปรียบเทียบอุณหภูมิและปริมาตรน้ า ของเครื่องท า

น้ าอุํนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน ากับเครื่องท าน้ าอํุนแบบใช๎ฮีตเตอร์(Heater) 
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จากภาพที่ 10 การทดสอบในระบบเปิดโดยการเปิดน้ าแบบเป็นอัตราสํวนและทดสอบที่พิกัด
กระแสสูงสุดของแตํละเครื่องจากกราฟแสดงคุณลักษณะจะเห็นได๎ชัดเจนวําที่ปริมาตรน้ าระดับ
เดียวกัน การให๎ความร๎อนของเครื่องท าน้ าอํุนแบบใช๎ฮีตเตอร์ท างานได๎ดีกวําเครื่องท า น้ าอํุนโดยใช๎
หลักการเหนี่ยวน าอยูํมากโดยเครื่องท าน้ าอํุนแบบใช๎ฮีตเตอร์สามารถให๎ความร๎อนแกํน้ าในชํวง        
35 – 45 องศาเซลเซียสได๎ดีโดยเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน าสามารถท าความร๎อนสูงสุดที่ 
39.5 องศาเซลเซียส 
 
สรุปผล 

บทความฉบับนี้แสดงประสิทธิภาพของเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน าเปรียบเทียบ
กับเครื่องท าน้ าอํุนแบบใช๎ฮีตเตอร์ทั้งในระบบปิดและระบบเปิดโดยในการทดสอบจะใช๎พิกัดแรงดัน
และพิกัดกระแสสูงสุดของเครื่องท าน้ าอํุนแตํละเครื่อง โดยเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน า        
มีพิกัดแรงดัน 130 โวลต์และพิกัดกระแส 5 แอมป์ สํวนเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎ฮีตเตอร์ มีพิกัดแรงดัน 
220 โวลต์ และพิกัดกระแส 5 แอมป์ ผลการทดสอบในระบบปิดนั้น เครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการ
เหนี่ยวน าสามารถให๎ความร๎อนแกํน้ าได๎เร็วกวําเครื่องท าน้ าอํุนแบบใช๎ฮีตเตอร์ 100 เปอร์เซ็นต์             
แตํเครื่องท าน้ าอํุนแบบใช๎ฮีตเตอร์มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานมากกวําเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการ
เหนี่ยวน า 200 เปอร์เซ็นต์ ถือได๎วําในระบบปิดเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน าสิ้น เปลือง
พลังงานน๎อยกวําเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎ฮีตเตอร์สํวนการทดสอบในระบบเปิดเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎
หลักการเหนี่ยวน าไมํสามารถให๎ความร๎อนแกํน้ าได๎ทันตามต๎องการจึงถือได๎วําในระบบเปิดเครื่องท าน้ า
โดยใช๎ฮีตเตอร์มีประสิทธิภาพดีกวําครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการเหนี่ยวน าโดยท าการเปิดน้ าให๎ไหล
ผํานตัวเครื่องโดยมีปริมาตร จากการทดสอบจึงสรุปได๎วําในระบบปิดเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎หลักการ
เหนี่ยวน้ ามีประสิทธิภาพดีกวําเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎ฮีตเตอร์ แตํในระบบเปิดเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎
หลักการเหนี่ยวน ามีประสิทธิภาพต่ ากวําเครื่องท าน้ าอํุนโดยใช๎ฮีตเตอร์ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ของจังหวัดพิจิตร 

FACTORS FOR EDUCATION EFFICIENCY OF  
THE SECONDARY EDUCATION IN PHICHIT PROVINCE 

 
ลดาวัลย์   ธัญญะภมูิ1 

Ladawan  Thanyaphum 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร ในปีการศึกษา 2557 ผํานทางผลคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดยปัจจัยที่ท าการศึกษาประกอบด๎วย 3 ปัจจัย  
ได๎แกํ ปัจจัยด๎านผู๎บริหาร ปัจจัยด๎านครู  และปัจจัยด๎านโรงเรียน กลุํมตัวอยํางจ านวน 110 โรงเรียน  
วิเคราะห์ด๎วยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบปกติ พบวํา ปัจจัยด๎านโรงเรียน ได๎แกํ อัตราสํวนนักเรียนชาย
ตํอนักเรียนหญิง และโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเรียนของ
นักเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สํวนปัจจัยด๎านผู๎บริหารและปัจจัยด๎นครู ไมํมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน 
ค าส าคัญ  :  ปัจจัย, ประสิทธิภาพทางการเรียน, การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน,  
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส๎นพหุคูณ 

 
Abstract : 

The objective of this study was to analyze  the factors  for  education  
efficiency  of  the  secondary  education  in  Phichit  Province in  2014.  Through  the  
score  ordinary  national  educational  test  (O  -  Net).  The three factors  include  
school director factors, teacher factors and school factors.  The  schools samples  in  
this  study  were 110.  Enter  Multiple  Regression  Analysis exhibited different factors 
influencing  ; school factors include the ratio of male to female students and extra 
large schools. Correlated with education  efficiency of students level of statistical 
significance .01  But school director factors  and  teacher factors no relation to 
education  efficiency of students. 
Keywords :  Factors,  Education  Efficiency ,  O-NET,  Multiple  Regression  Analysis 
 

                                                             
1 นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  และการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
Email:  ladawan.thanyaphum@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์:  087-4079707 
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บทน า 
การศึกษานับเป็นปัจจัยที่ห๎าที่มีความจ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์  สามารถสร๎างมนุษย์

ให๎มีความรู๎ความสามารถ น าความรู๎และทักษะนั้นไปประกอบการงานอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเอง ชํวยขัด
เกลาลักษณะนิสัยอันดี ท าให๎คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ และรํางกาย จากรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49  ระบุไว๎วํา บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ไมํน๎อยกวําสิบสองปี ที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 เน๎นการสร๎างภูมิคุ๎มกันในมิติตํางๆ โดยการ
เสริมสร๎างทุนสังคม ทุนมนุษย์ ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยอยํางมีคุณภาพ            
พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีคุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิตอยํางเหมาะสมในแตํละ
วัย เพื่อให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 

ประเทศไทยนั้นมีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหนํวยงานราชการ          
อยูํในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ 
และมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยให๎สูงเทียบเทําคําเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 ประเทศไทยจึงมีแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองปี 2552 ถึง 2561 เปูาหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุณภาพและได๎มาตรฐานระดับสากล มีตัวบํงชี้และคําเปูาหมาย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกวําร๎อยละ 50 และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด๎าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นเป็นไมํต่ ากวําคําเฉลี่ยนานาชาติ หากมองทางด๎านงบประมาณ
การศึกษาของประเทศไทยนั้น ส าหรับผลจากการทดสอบระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
2551 – 2557 พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ลดลง จาก 37.41  ปี 2551 เป็น 34.54 ในปี 2552 เพ่ิมขึ้นเป็น 40.91 ปี 2554  
แล๎วลดลงเหลือ 40.47 ปี 2556  และปี 2557 เพ่ิมเป็น 40.70 อีกทั้งในปี  พ.ศ.2556  คะแนนแตํละ
วิชาไมํถึงร๎อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน, 2558) 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ของจังหวัดพิจิตร เพ่ือเป็นข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับทิศทาง
ผลกระทบของปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน  สะท๎อนให๎เห็นถึงความส าคัญ
ของการบริหารงานในโรงเรียน  อีกทั้งน าไปสูํการก าหนดนโยบายเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพทางวิชาการ และ
เติบโตเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3 ของจังหวัดพิจิตร 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดและฟังก์ชันการผลิตทางการศึกษา 
Hanushek อ๎างถึงใน บุณฑริกา บูลภักดิ์  (2546) กลําววํา การผลิตในวงการธุรกิจ

อุตสาหกรรม เป็นการผลิตโดยยึดหลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช๎ปัจจัยการผลิต ได๎แกํ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู๎ประกอบการ อยํางเหมาะสม  
เพ่ือให๎มีต๎นทุนต่ าสุดแตํได๎ผลผลิตสูงสุด เมื่อน าหลักการผลิตมาใช๎กับการศึกษานั้นมีข๎อจ ากัดหลาย
ประการ คือ วัตถุประสงค์ของการศึกษาไมํได๎แสวงหาก าไรสูงสุด ทรัพยากรทางการศึกษามีอยําง
จ ากัดและบางอยํางไมํสามารถก าหนดและประมาณคําได๎ อีกทั้งผลผลิตทางการศึกษา คือ นักเรียนมี
คุณภาพแตกตํางกัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้มีผลกระทบตํอสังคม แตํผลผลิตทางธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็น
ผลผลิตที่ไมํมีชีวิตและเป็นสิ่งที่สามารถผลิตได๎เป็นจ านวนมากและมีคุณภาพเหมือนกัน 

Samuel  Bowles (1970) อ๎างถึงใน จตุภูมิ  เขตจัตุรัส (2552)  กลําววํา กระบวนการผลิต
ทางการศึกษาในมโนทัศน์ของฟังก์ชันการผลิตทางการศึกษา เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหวําง
โรงเรียนและผู๎เรียนซึ่งเป็นปัจจัยน าเข๎า และการวัดผลผลิตของโรงเรียน ฟังก์ชันนี้จะน าเสนอถึง
กระบวนการจัดการศึกษาที่ท าให๎เกิดมูลคําที่ส าคัญทั้งการอธิบายในเชิงของการสร๎างต๎นทุนมนุษย์  
(Human  Capital) และการตรวจสอบการจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดการศึกษา   

Psacharopoulos  and  Woodhall  (1985) อ๎างถึงใน จตุภูมิ  เขตจัตุรัส (2552) กลําววํา  
ฟังก์ชันการผลิตทางการศึกษา เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาให๎เป็นผลผลิตทาง
การศึกษา โดย อัตราสํวนครูตํอนักเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียนตํางๆ เครื่องมือที่ใช๎ในการเรียน
การสอนและอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

Hanushek  (1987) อ๎างถึงใน บุณฑริกา บูลภักดิ์  (2546) กลําววํา ฟังก์ชันการผลิตทาง
การศึกษา  คือ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทรัพยากรน าเข๎า (Input)  ตํางๆ ได๎แกํ ครูผู๎สอน             
(ซึง่หมายถึง  ระดับการศึกษาของครู  ประสบการณ์  ทักษะความสามารถ) อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์
ตํางๆ เป็นต๎น ที่น าเข๎าไปสูํกระบวนการผลิต (Process) เพ่ือให๎ได๎ผลผลิต (Output) ซึ่งหมายถึง  
นักเรียนที่ได๎รับความรู๎  หรือเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของต๎นทุนทางการศึกษาและคุณภาพ
การศึกษา   

Zymelman (1973: 230 - 233) อ๎างถึงใน  บุณฑริกา บูลภักดิ์  (2546)  กลําววํา ฟังก์ชั่น
การผลิตทางการศึกษา  เป็นการแสดงให๎เห็นการน าทรัพยากรน าเข๎าตํางๆ มารวมกัน เพ่ือให๎ได๎
ผลผลิต โดยที่ปริมาณของผลผลิตที่ได๎ขึ้นอยูํกับจ านวนผลผลิตที่ใสํเข๎าไป โดยผลผลิตทางการศึกษา
หรือคุณลักษณะของนักเรียนที่ต๎องการ สํวนทรัพยากรน าเข๎าตํางๆ ได๎แกํ คุณลักษณะของนักเรียน  
คร ูอาคารเรียน  และวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ เป็นต๎น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุํมตัวอยํางโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได๎แกํ  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จ านวน 35 โรงเรีย  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จ านวน 45 โรงเรียน และ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 41 (พิจิตร-ก าแพงเพชร) เฉพาะจังหวัดพิจิตร จ านวน 30 โรงเรียน                
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รวมทั้งสิ้น 110 โรงเรียน ข๎อมูลที่ใช๎เป็นข๎อมูลทุติยภูมิ รวบรวมมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 41    

การวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ใช๎สถิติพรรณนา  และอนุมาน  ดังนี้ 
1) สถิติพรรณนา ใช๎วิ เคราะห์ลักษณะข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดพิจิตร โดยใช๎คําสถิติร๎อยละ และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) สถิติอนุมาน ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเรียนที่มีปัจจัยด๎าน

ผู๎บริหาร  ครู  และโรงเรียนที่แตกตํางกัน โดยใช๎สถิติทดสอบ  t  (t  -  test)  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  (F - test)  สํวนการหาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพทางการเรียนกับปัจจัยด๎านผู๎บริหาร 
ครู  และโรงเรียน โดยใช๎คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson  Correlation)  และ
ส าหรับการพยากรณ์      ธ ภ พ             โดยใช๎การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ  
(Enter  Multiple  Regression  Analysis)   
 
ผลการวิจัย 

ลักษณะทั่วไปของข๎อมูล 
จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของข๎อมูล พบวํา จังหวัดพิจิตรสํวนใหญํจะเป็นโรงเรียนขนาด

เล็กร๎อยละ 76.36 ตั้งอยูํนอกเมืองร๎อยละ 87.27 เป็นนักเรียน สพม. 41 ร๎อยละ 68.84 ผู๎อ านวยการ
เป็นเพศชายร๎อยละ 93.27 ครูเพศหญิงร๎อยละ 68.10 ครูอันดับ คศ.3 ร๎อยละ 58.14 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีร๎อยละ 65.55 เงินเดือนเฉลี่ย 36,967.27 บาท อายุเฉลี่ย 48.42 ปี และอายุราชการ
เฉลี่ย 24.15 ปี 

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 84 โรงเรียน มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานมีคําเฉลี่ย 37.43 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.10 โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 19 โรงเรียน              
มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคําเฉลี่ย 38.24 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
2.84 โรงเรียนขนาดใหญํ จ านวน 4 โรงเรียน มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
มีคําเฉลี่ย 38.19 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 โรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ  จ านวน 3 โรงเรียน ส าหรับ
ในภาพรวมของจังหวัดพิจิตรมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคําเฉลี่ย  
37.77 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.91   

โรงเรียนที่มผีู๎บริหารเพศชาย จะมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมี
คําเฉลี่ย 37.66 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.83 และผู๎บริหารเพศหญิง จะมีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคําเฉลี่ย 39.30 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.04   

วุฒิการศึกษาของผู๎บริหาร โดยโรงเรียนที่มีผู๎บริหารวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน              
17 โรงเรียน จะมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคําเฉลี่ย 38.82 คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5.10 ผู๎บริหารวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน 82 โรงเรียน จะมีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคําเฉลี่ย 37.63 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.71 และผู๎บริหารวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 2 โรงเรียน จะมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
มีคําเฉลี่ย 35.77 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.20 
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กลุํมตัวอยํางโรงเรียนเขตในเมือง จ านวน 14 โรงเรียน คะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคําเฉลี่ย 39.24 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.12 และโรงเรียนเขตนอกเมือง  
จ านวน 96 โรงเรียน คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคําเฉลี่ย 37.55             
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.68 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเรียนระหวํางปัจจัยด๎านผู๎บริหาร ครู และ
โรงเรียน 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร ที่มีปัจจัยด๎านเพศของผู๎บริหาร วุฒิการศึกษาของผู๎บริหาร ขนาดของโรงเรียน  
และเขตที่ตั้งของโรงเรียนที่แตกตํางกัน พบวํา ขนาดโรงเรียนแตกตํางกัน  มีประสิทธิภาพทางการ
เรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10 โดยโรงเรียนขนาดใหญํมีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเฉลี่ยสูงกวําโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญํ และโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามล าดับ สํวนโรงเรียนที่มีเพศของผู๎บริหาร วุฒิการศึกษาของผู๎บริหาร และเขตที่ตั้งของ
โรงเรียนที่แตกตํางกัน  มีประสิทธิภาพทางการเรียนที่ไมแํตกตํางกัน รายละเอียดดังตาราง 1 และ  2 

 
ตารางท่ี   1  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเรียนระหวํางปัจจัยด๎านผู๎บริหารและโรงเรียน 

ปัจจัย N Mean SD. t sig. 
เพศผู๎บริหาร    

-1.076 .284 ชาย 103 37.66 3.82714 
หญิง 7 39.30 5.03943 

เขตโรงเรียน    
1.522 .131 ในเมือง 14 39.2425 5.12379 

นอกเมือง 96 37.5509 3.68178 
 

ตารางท่ี   2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิทธิภาพทางการเรียนระหวํางปัจจัยผู๎บริหารและ 
โรงเรียน 

ปัจจัย N Mean SD. F sig. 
วุฒิการศึกษาของผู๎บริหาร   

.896 .411 
ปริญญาตรี 17 38.8178 5.09914 
ปริญญาโท 82 37.6320 3.71341 
ปริญญาเอก 2 35.7737 2.20251 
ขนาดโรงเรียน    

2.621 .055* 
ขนาดเล็ก 84 37.4315 4.09845 
ขนาดกลาง 19 38.2428 2.83908 
ขนาดใหญํ 4 38.1912 .81804 
ขนาดใหญํพิเศษ 3 43.5527 1.98312 

*  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ  .10 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางประสิทธิภาพทางการเรียนกับปัจจัยด๎านผู๎บริหาร ครู  
และโรงเรียน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางประสิทธิภาพทางการเรียนกับปัจจัยด๎านผู๎บริหาร ครู  
และโรงเรียน  พบวํา  อัตราสํวนนักเรียนชายตํอนักเรียนหญิง  มีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพ
ทางการเรียน  โดยมีคําความสัมพันธ์ -.279  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และงบประมาณ  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพทางการเรียน  โดยมีคําความสัมพันธ์ .219  อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวํา  โรงเรียนที่มีอัตราสํวนนักเรียนชายตํอนักเรียนหญิงสูงจะมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนต่ า  และในทางตรงกันข๎าม  โรงเรียนที่มีอัตราสํวนนักเรียนชายตํอนักเรียน
หญิงต่ าจะมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูง  ส าหรับโรงเรียนที่มีงบประมาณทางการศึกษาสูงจะมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนสูง  และโรงเรียนที่มีงบประมาณทางการศึกษาต่ าจะมีประสิทธิภาพ
ทางการเรียนต่ าด๎วย  สํวนประสบการณ์ผู๎บริหาร อายุเฉลี่ยของครู อัตราสํวนวุฒิการศึกษาอนุปริญญา
และปริญญาตรีตํอปริญญาโทและปริญญาเอกอัตราสํวนครูผู๎ชํวยตํอครูทั้งหมด  อัตราสํวนครู อันดับ  
1 - 2 ตํอครูทั้งหมด อัตราสํวนครูอันดับ 3 - 4 ตํอครูทั้งหมด อัตราสํวนครูอันดับ 0 – 2 ตํอครูอันดับ 
3 - 4 อัตราสํวนนักเรียนตํอห๎องเรียน อัตราสํวนครูตํอนักเรียน ไมํมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ทางการเรียน รายละเอียดดังตารางที่  3 

 
ตารางที่  3  ความสัมพันธ์ระหวํางประสิทธิภาพทางการเรียนกับปัจจัยด๎านผู๎บริหาร ครู และโรงเรียน 

 ตัวแปร Pearson Correlation sig. 
ประสบการณ์ผู๎บริหาร -.069 .495 
อายุเฉลี่ยของครู -.028 .769 
อัตราสํวนครูผู๎ชายตํอครูผู๎หญิง -.143 .136 
อัตราสํวนวุฒิการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี
ตํอปริญญาโทและปริญญาเอก 

-.020 .844 

อัตราสํวนครูผู๎ชํวยตํอครูทั้งหมด -.122 .206 
อัตราสํวนครูอันดับ  1  -  2  ตํอครูทั้งหมด .022 .817 
อัตราสํวนครูอันดับ  3-  4  ตํอครูทั้งหมด .019 .848 
อัตราสํวนครูอันดับ  0  -  2  ตํอครูอันดับ  3  -  4 .021 .827 
อัตราสํวนนักเรียนตํอห๎องเรียน .101 .295 
อัตราสํวนครูตํอนักเรียน -.056 .564 
อัตราสํวนนักเรียนชายตํอนักเรียนหญิง -.279** .003*** 
งบประมาณ .219* .022** 

***  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ  .01 
**  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ  .05 
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การวิเคราะห์ปัจจัยมีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน 
การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน ใช๎วิธีการ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  โดยตัวแปรที่จะใช๎ในการวิเคราะห์ได๎จากการคัดเลือกตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน ได๎แกํ อัตราสํวนนักเรียนชายตํอ
นักเรียนหญิง งบประมาณทางการศึกษา  โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญํ และโรงเรียนขนาด
ใหญํพิเศษ  ผลการวิเคราะห์พบวํา มีตัวแปรอยํางน๎อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการ
เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 2.829,  sig. = .019) ซึ่งปัจจัยทั้งหมดสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพทางการเรียน  ได๎ร๎อยละ 12.00 อีกร๎อยละ 88.00             
เป็นผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนที่ไมํได๎อยูํในสมการ  (R2  =  .120) และพบวํา ปัจจัยอัตราสํวนนักเรียน
ชายตํอนักเรียนหญิง มีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนเพียงปัจจัยเดียวเทํานั้น  (sig.  = .018*)               
สํวนปัจจัยอื่นๆ ไมํมีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียน  (sig. > .05) รายละเอียดดังตารางที่ 4  

 
ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบปกติระหวํางปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพ

ทางการเรียนของนักเรียน 
ปัจจัย B Beta t Sig. 

(Constant) 41.790   22.807 .000 
อัตราสํวนนักเรียนชายตํอหญิง -3.342 -.246 -2.413 .018** 
งบประมาณ -3.242E-07 -.240 -.754 .453 
โรงเรียนขนาดกลาง .557 .054 .517 .606 
โรงเรียนขนาดใหญํ 1.836 .088 .498 .619 
โรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ 9.476 .397 1.398 .165 

R2  =  .120       adjusted  R2  =   .077       F  =  2.829        sig.  =  .019** 
**  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

 
จากปัจจัยดังกลําวน าไปสร๎างสมการด๎วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter  

Multiple  Regression  Analysis)  ตํอไปจนได๎สมการที่เหมาะสม รายละเอียดตารางที่  5   
ผลการวิ เคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบปกติระหวํางปัจจัยที่ สามารถพยากรณ์

ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน  ได๎แกํ  อัตราสํวนนักเรียนชายตํอนักเรียนหญิง  และโรงเรียน
ขนาดใหญํพิเศษ  กับประสิทธิภาพทางการเรียน  พบวํา  มีตัวแปรอยํางน๎อย  1  ตัวที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพทางการเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (F  =  6.867,  sig.  =  . 002)    
ซึ่งปัจจัยอัตราสํวนนักเรียนชายตํอหญิงและโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของประสิทธิภาพทางการเรียน  ได๎ร๎อยละ 11.40 อีกร๎อยละ 77.20 เป็นผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนที่
ไมํได๎อยูํในสมการ  (R2  =  .114)   

สมการพยากรณ์ประสิทธิภาพทางการเรียน   ( Ŷ )  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ของจังหวัดพิจิตร  เขียนได๎เป็นดังนี้ 

Ŷ  = 41.290  -  3.178X13  +  4.652X15D3   
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบปกติระหวํางปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพ
ทางการเรียนของนักเรียน 

ปัจจัย B Beta t Sig.  VIF 
(Constant) 41.290   27.192 .000  
อัตราสํวนนักเรียนชายตํอหญิง -3.178 -.234 -2.498 .014** 1.057 
โรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ 4.652 .195 2.082 .040** 1.057 
R2  =  .114  adjusted  R2  =   .097 F  =  6.867 sig.  =  .002***  Durbin  -  Watson   =  1.55 
***  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ  .01 
**  มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ  .05 

 
การตรวจสอบตัวแปรอิสระจะต๎องไมํมีความสัมพันธ์กันเอง พบวํา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีคํา  

VIF ไมํเกิน 5 จึงสรุปวํา ตัวแปรอิสระทุกตัวไมํมีความสัมพันธ์กัน   
การตรวจสอบคําความคาดเคลื่อนจะต๎องมีการแจกแจงแบบปกติ  พบวํา กราฟ Normal  

Probability  Plot ของคําเศษเหลือของสมการถดถอยที่ได๎  มีแนวโน๎มเป็นเส๎นตรง จึงสรุปได๎วํา            
คําความคาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ    

การตรวจสอบคําความคาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่  จากกราฟของความสัมพันธ์
ระหวํางคําเศษเหลือ  (e)  และคําประมาณตัวแปรตาม  ( )  พบวํา  คําเศษเหลือมีการกระจายอยูํ
รอบคําศูนย์แบบสุํมและขนานไปกับแกนนอน  สรุปได๎วํา  คําความคาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่   
และคําเศษเหลือมีคําสูงหรือต่ ากวําศูนย์ไมํมากนัก  และมีการเคลื่อนไหวอยูํในแนวขนานกับแกนนอน  
แสดงวํา  ตัวแบบการถดถอยเหมาะสมแล๎ว 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

สรุป 
1) ปัจจัยด๎านผู๎บริหาร  ได๎แกํ  เพศของผู๎บริหารและวุฒิการศึกษาของผู๎บริหาร  แตกตํางกัน  

จะมีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนไมํแตกตํางกัน  สํวนประสบการณ์ผู๎บริหาร ไมํมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเรียน 

2) ปัจจัยด๎านครู  ได๎แกํ  อายุเฉลี่ยของครู  อัตราสํวนครูชายตํอครูหญิง  อัตราสํวนวุฒิ
การศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรีตํอปริญญาโทและปริญญาเอกอัตราสํวนครูผู๎ชํวยตํอครูทั้งหมด  
อัตราสํวนครูอันดับ  1  -  2  ตํอครูทั้งหมด อัตราสํวนครูอันดับ  3  - 4  ตํอครูทั้งหมด  อัตราสํวนครู
อันดับ   0 – 2  ตํอครูอันดับ  3  -  4  ไมํมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเรียน 

3) ปัจจัยด๎านโรงเรียน  ได๎แกํ  อัตราสํวนนักเรียนชายตํอนักเรียนหญิงและงบประมาณ             
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเรียน แตํอัตราสํวนนักเรียนตํอห๎องเรียน และอัตราสํวนครูตํอ
นักเรียนทั้งหมด  ไมํมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเรียน  สํวนขนาดของโรงเรียนแตกตํางกัน
จะมีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนแตกตํางกัน แตํเขตที่ตั้งของโรงเรียนแตกตํางกัน  
จะมีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนไมํแตกตํางกัน 
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4) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน ได๎แกํ อัตราสํวน
นักเรียนชายตํอนักเรียนหญิง และโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ เมื่อพิจารณาแตํละปัจจัยตามกรอบ
แนวคิดปรากฏผลดังนี้ 

4.1) ปัจจัยด๎านผู๎บริหารทุกด๎าน ไมํมีความสัมพันธ์และไมํ เป็นปัจจัยพยากรณ์
ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน 

4.2) ปัจจัยด๎านครูทุกด๎าน ไมํมีความสัมพันธ์และไมํเป็นปัจจัยพยากรณ์ประสิทธิภาพ
ทางการเรียนของนักเรียน 

4.3) ปัจจัยด๎านโรงเรียนเฉพาะอัตราสํวนนักเรียนชายตํอนักเรียนหญิง และโรงเรียน
ขนาดใหญํพิเศษ  มีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยพยากรณ์ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน 
 
วิจารณ์ผล 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเรียน ได๎แกํ อัตราสํวนนักเรียนชายตํอ
นักเรียนหญิง  และโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแตกตํางระหวํางเพศเป็นสาเหตุ
ท าให๎นักเรียนมีการเรียนรู๎ที่แตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Jimenez and  Lockheed 
(1987) อ๎างถึงใน  สมพร  พรหมจรรย์  (2540)  ที่ได๎ศึกษาการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ
ความสามารถของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนแบบสหศึกษากับโรงเรียนที่มีเฉพาะชายหรือหญิงเพียง
อยํางเดียว  พบวํา  โรงเรียนหญิงล๎วนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์สูงกวํา
โรงเรียนชาย  ส าหรับโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรสํวนใหญํเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยูํในเขตนอก
เมือง  สํวนโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยูํในเขตเมือง  ท าให๎นักเรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญํพิเศษมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงกวําโรงเรียนขนาดอ่ืน  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
บุณฑริกา  บูลภักดิ์  (2546)  ที่พบวํา  นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญํมีผลสัมฤทธิ์ทั้งสองวิชาสูงกวํา
นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  เอ้ือมพร  หลินเจริญ 
และคณะ  (2552)  ที่พบวํา  โรงเรียนขนาดเล็กที่อยูํนอกเมืองจะมีการแขํงขันทางด๎านวิชาการและมี
ความกระตือรือร๎น ความเอาใจใสํในการเรียนน๎อย  สํงผลให๎คะแนน  O-NET  ต่ า เมื่อเทียบกับ
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญํ   
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัย “ปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ของจังหวัดพิจิตร” ส าเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือจากผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  
เขต 1  ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  ที่ให๎ความรํวมมือและกรุณาอนุเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยเพ่ือใช๎ในการ
วิจัยในครั้ งนี้  ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.พุดตาน  พันธุเณร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์               
ที่ได๎กรุณาเสียสละเวลาในการให๎ค าแนะน าอยํางละเอียดรอบคอบ  ตลอดจนตรวจสอบแก๎ไข 
ข๎อบกพรํองตํางๆ  ให๎ข๎อเสนอแนะที่ดีและมีประโยชน์ตํอการปรับปรุงและแก๎ไขงานวิจัยฉบับนี้  ให๎มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท๎ายสุดผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู๎วิจัย ที่ให๎ก าลังใจและ
ให๎การสนับสนุนในทุกๆ ด๎านอยํางดีท่ีสุดเสมอมา 
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ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมจากลม 
ที่รถวิ่งผ่านบนท้องถนนและลมธรรมชาติ 

Study the feasibility of producing electricity with wind turbines from 
the wind rushing through the car and natural wind 

 
ศิลป์ชัย  วงศา1, มนตรี อินแก้ววงศ์2, สถาพร  คีรีต๊ะ3 

Sinchai  wongsa, Montri inkaewwong , Satapon kirita 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได๎ในการผลิตพลังงานไฟฟูาด๎วยกังหันลมจากลมที่รถวิ่งผํานบน

ท๎องถนนและลมธรรมชาติ  ในการทดลองนั้นจะน ากังหันลมแกนตั้ง 3 แบบคือ กังหันลมแบบซาโว
เนียส กังหันลมแบบเอส-เพสเดิลและกังหันลมแบบครอสโฟล์ว ซึ่งสร๎างเป็นกังหันขนาดเล็กมาใช๎เป็น
ต๎นก าลังขับเครื่องก าเนิดไฟฟูาที่ผลิตไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส ท าการวัดคําแรงดันไฟฟูาและบันทึกคํา
ด๎วยเครื่องบันทึกข๎อมูลแล๎วน ามาเปรียบเทียบกันทั้ง 3 แบบวําแบบใดสามารถผลิตพลังงานไฟฟูาจาก
ลมที่รถวิ่งผํานบนท๎องถนนและลมธรรมชาติได๎ดีที่สุด 

จากการทดสอบกังหันลมแกนตั้งทั้ง 3 แบบ บริเวณถนนหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนา ตาก พบวํากังหันลมแบบซาโวเนียสสามารถผลิตแรงดันไฟฟูาเฉลี่ยสูงสุดที่ 10.333 
โวลต์ กังหันลมแบบเอส-เพสเดิลสามารถผลิตแรงดันไฟฟูาเฉลี่ยสูงสุดที่ 6.631 โวลต์ กังหันลมแบบ 
ครอสโฟล์วสามารถผลิตแรงดันไฟฟูาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.087  โวลต์  ที่ความเร็วลมตั้งแตํ 1.2–8.4 เมตร
ตํอวินาที  สรุปได๎วําการใช๎กังหันลมผลิตพลังงานไฟฟูาโดยใช๎พลังงานลมจากท๎องถนนและลม
ธรรมชาติบริเวณหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก นั้นสามารถที่ผลิตพลังงานไฟฟูา
ได๎และกังหันที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได๎มากที่สุดคือกังหันลมแบบซาโวเนียส 
ค าส าคัญ: กังหันลมซาโวเนียส, กังหันลมครอสโฟล์ว, กังหันลมเอส-เพสเดิล 
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Abstract 
Research  is studying the feasibility of producing electricity from wind turbines 

with a car chase through the streets and natural wind. In the trial that led to three 
types of wind turbine vertical axis wind turbine Savonius wind turbine model S-
paddle and windmill cross flow. This creates a small turbine to drive a generator and 
produce 3-phase ac power. Measured voltage and recorded by a data logger was 
used to compare the three models that can produce electricity from wind, ran 
through the streets and the best natural wind. 
 The vertical axis wind turbines test the 3 types of area road Rajamangala 
University of Technology Lanna Tak. The windmill Savonius can produce average 
voltage of up to 10.333 V windmill S-Paddle can produce average voltage of up to  
6.631 V windmill Cross flow can produce average voltage of up to 4.087 V. wind 
speeds ranging from 1.2 to 8.4 m/s. It concluded that the use of wind turbines 
generating electricity using wind power from the streets and natural wind in front of 
Rajamangala University of Technology Lanna Tak, it was found that the Savonius 
wind turbine model can produced most electrical power than others model. 
Keywords: Savonius turbine, Cross-flow turbine, S-paddle turbine 
 
บทน า 

ในปัจจุบันในประเทศและทั่วโลกมีการใช๎พลังงานตํางๆ เป็นอยํางมากซึ่งกลําวได๎วําพลังงาน
ดังกลําวก็ได๎เริ่มหมดหายไปปัญหาเรื่องพลังงานจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญ จึงได๎มีการคิดหาพลังงาน
ทดแทนตํางๆ เข๎ามาใช๎เพ่ือแก๎ไขปัญหาพลังงานลมก็เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น ามาใช๎ในการผลิต
ไฟฟูาพลังงานลมนั้นมีหลายรูปแบบ ลมบก ลมทะเล ลมภูเขา ลมหนาว ลมมรสุ ม ลมพายุ                
ซึ่งมีลักษณะแตกตํางกันออกไป  นอกจากนี้แล๎วบริเวณตามท๎องถนนที่มีรถวิ่งผํานความเร็วคํอนข๎างสูง
ท าให๎มีลมพัดผํานบวกกับลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติท าให๎มีลมพัดผํานคํอนข๎างที่จะสม่ าเสมอดังนั้น
พลังงานลมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะผลิตกระแสไฟฟูาได๎  การผลิตไฟฟูานั้นสามารถท าได๎โดยใช๎
กังหันลมเป็นต๎นก าลังตํอกับเครื่องก าเนิดไฟฟูาผลิตไฟฟูาซึ่งลักษณะของกังหันลมนั้นแบํงออกเป็นสอง
แบบคือ กังหันแบบแกนตั้ง (Vertical Axis Turbine) และกังหันลมแบบแกนนอน (Horizontal Axis 
Turbine) การใช๎งานของกังหันนั้นก็ขึ้นอยูํกับสภาพลมแตํละพ้ืนที่ซึ่งแตกตํางกันออกไปสํวนมากแล๎ว
จะนิยมใช๎กังหันแกนนอนผลิตกระแสไฟฟูามากกวําแกนตั้งแตํเกิดปัญหาตามมาคือบางพ้ืนที่ก็ไมํ
สามารถที่จะใช๎กังหันลมแกนนอนได๎เนื่องจากสภาพของลมที่พัดวนไปมาทุกทิศทุกทางจึงได๎มีการใช๎
กังหันลมแกนตั้งเข๎ามาแทนกังหันลมแกนนอน 

การจัดท าโครงงานครั้งนี้เพ่ือศึกษาหาความเป็นไปได๎ในการใช๎กังหันลมผลิตไฟฟูา โดยอาศัย
ลมจากรถที่วิ่งผํานบนท๎องถนนรวมกับลมธรรมชาติแตํเนื่องจากวําลมที่พัดผํานบริเวณท๎องถนนนั้น
เป็นลมที่พัดมาในหลายทิศทางจึงมีการใช๎กังหันลมชนิดแกนตั้ง คุณสมบัติของกังหันลมแกนตั้งนั้น
สามารถรับลมได๎ทุกทิศทางทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและตํอยอดโดยใช๎กังหันลมผลิตไฟฟูา
จากลมที่รถวิ่งผํานไปใช๎ประโยชน์ได๎ตามสถานที่จริง 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

138 

 

จากเหตุผลที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นคณะผู๎จัดท าเห็นแนวทางที่จะจัดท าโครงงานนี้ขึ้นเป็นองค์
ความรู๎ใหมํในด๎านการผลิตพลังงานไฟฟูาโดยอาศัยลมจากท่ีรถวิ่งผํานและลมธรรมชาติตามท๎องถนน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาความสามารถในการใช๎กังหันลมผลิตไฟฟูาจากลมที่รถวิ่งผํานบนท๎องถนนและลม
ธรรมชาติ 

2. ศึกษาชนิดของกังหันลมที่ใช๎ในการทดสอบวําแบบใดเหมาะสมกับลมที่รถวิ่งผํานบนท๎อง
ถนนและลมธรรมชาติ 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 กังหันลม  

กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine :VAWT) กังหันลมที่มีแกนหมุนและ
ใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบคือ เพลาของใบพัดตั้งฉากกับพ้ืนโลกการหมุนของใบ
ขนานกับพ้ืนโลกคล๎ายใบพัดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งท าให๎สามารถรับลมในแนวราบได๎ทุกทิศทางมีเพียง  2 
แบบคือ กังหันลมแดร์เรียส (Darrieus) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสและกังหันลมแบบ
ซาโวเนียส (Savonius) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศฟินแลนด์  กังหันลมแบบแกนตั้งมี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานต่ ามีข๎อจ ากัดในการขยายให๎มีขนาดใหญํและการยกชุดใบพัดเพ่ือ
รับแรงลมการพัฒนาจึงอยูํในวงจ ากัด 
              

                            ก)  ซาโวเนียส                              ข)  เอช-แดร์เรียส 
  

 
 

 
 

 
 

       ค)  ไซน์โรเตอร ์                            ง)  แดร์เรียส 
 

รูปที่ 1  ชนิดของกังหันลมแนวแกนตั้งขนาดใหญํ 
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 ซึ่งตํอมากังหันลมแกนตั้งก็ถูกน ามาพัฒนาขึ้นอยํางตํอเนื่องใช๎กับลมความเร็วต่ าซึ่งจากที่
กลําวมาข๎างต๎นนั้นกังหันลมแกนตั้งแบบแดร์เรียสนั้นจะเหมาะส าหรับใช๎กับความเร็วลมสูงสํวน
ปัจจุบันนั้นได๎มีการพัฒนากังหันแกนตั้งแบบซาโวเนียส เป็นกังหันขนาดเล็กใช๎กับความเร็วลมต่ าและ
ยังพัฒนารูปแบบกังหันคล๎ายแบบซาโวเนียสเป็นแบบ ครอสโฟล์ว และแบบกังหันแบบ เอส-เเพดเดิล 
ซึ่งมีลักษณะของการวางใบพัดกังหันคล๎ายกับแบบซาโวเนียสมีคุณสมบัติคือจะเร่ิมหมุนที่ความเร็วลมต่ า 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ก) Savonius                       ข)  Cross flow                      ค)  s-paddle 

 
รูปที่ 2 กังหันลมแนวแกนตั้ง 

 
คุณสมบัติของกังหันลมแกนตั้ง 
จากสภาพลมบริเวณที่ต๎องการน ากังหันไปติดตั้งและทดสอบนั้นลมเป็นลมที่พัดวนไปมาและ

ความเร็วของลมที่บริเวณดังกลําวมีความเร็วลมเฉลี่ยอยูํต่ าและลมไมํคํอยสม่ าเสมอ การเลือกใช๎กังหัน
ลมนั้นจึงจ าเป็นต๎องเลือกให๎เหมาะกับสถานที่จึงมีการเลือกกังหันลมที่มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกับสภาพ
ลมที่ต๎องการทดสอบ 

1)  กังหันลมแบบซาโวเนียส กังหันลมชนิดนี้เป็นกังหันแกนตั้งสามารถรับลมได๎ทุก
ทิศทางซึ่งมีหลักการท างานคํอนข๎างงําย โดยอาศัยแรงฉุดหรือแรงผลัก (Drag force) ที่เกิดจากลมมา
ปะทะโรเตอร์ท าให๎เกิดการหมุน ลักษณะของโรเตอร์จะเป็นทรงกระบอกผําครึ่งสองชิ้นประกบกันลม
จะไหลจากชิ้นหนึ่งไปสูํอีกชิ้นหนึ่งผํานชํองที่เชื่อมตรงกลาง กระบวนการหมุนนี้จะเกิดขึ้นอยําง
ตํอเนื่องไปหมุนเพลาหรือเครื่องก าเนิดไฟฟูาขนาดเล็กปกติแล๎วคําสัมประสิทธ์ก าลังงานของกังหันซา
โวเนียสสูงสุดอยูํที่ประมาณ 20 % สามารถวิ่งที่ลมต่ า 1-2 เมตรตํอวินาที 
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รูปที่ 3 การออกแบบกังหันลมแนวแกนตั้งซาโวเนียส 

 
จากรูปที ่3 สามารถบอกรายละเอียดตํางๆ เกี่ยวกับการออกแบบกังหันลมแบบซาโวเนียสได๎

ดังนี้ 
   คือ เส๎นผํานศูนย์กลางของตัวกังหัน  
   คือ เส๎นผํานศูนย์กลางของแผํนเพลท 
  คือ เส๎นผํานศูนย์กลางใบพัดแตํละใบ 
  คือ ชํองวํางระหวํางใบพัด 
  คือ ความสูงของกังหัน 
 

 การหาขนาดพ้ืนที่หน๎าตัดของกังหันลมสามารถหาได๎ดังสมการตํอไปนี้ 
 

                     
DHA                                    ..........(1) 

เมื่อ 
      A  คือ พื้นที่หน๎าตัดของกังหันลม : [ 2

m ] 
      D  คือ เส๎นผํานศูนย์กลาง : [ m ] 
      H  คือ ความสูงของใบพัดกังหัน : [ m ] 
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รูปที่ 4  ประสิทธิภาพกังหันลมแตํละชนิด 

 
 จากรูปที่ 4 ที่ความเร็วลมประมาณ 1-3 เมตรตํอวินาที จะเห็นวําใบพัดที่เหมาะสมกับลมจะ
เป็นแบบ A ,B ,C และ D  

2)  กังหันลมแบบเอส-เเพดเดิล กังหันลมชนิดนี้เป็นกังหันแกนตั้งลักษณะเหมือนกังหัน
ซาโวเนียสแตํจะมีใบพัดเพ่ิมมาอีกหนึ่งใบหรือเรียกกังหันชนิดนี้อีกอยํางหนึ่งวําซาโวเนียสแบบ  3 
ใบพัด  (3 blade savonius) จากการทดสอบกังหันชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับกังหันแบบซาโว
เนียส 2 ใบ แตํแตกตํางกันตรงที่กังหันแบบ 3 ใบพัด เมื่อหมุนที่ความเร็วลมคงท่ีจะไมํเกิดการสั่น 

 
  
 
 
 
 
 
                                   ก)                                             ข) 

 
รูปที่ 5 ลักษณะใบพัดของกังหันเอส-แพดเดิล 

 
3)  กังหันแบบครอสโฟล์ว กังหันลมชนิดนี้เป็นกังหันแกนตั้งชนิดหลายใบพัดกลําวคือ

เป็นกังหันที่มีใบพัดหลายใบ แตํเดิมแล๎วเป็นกังหันน้ าแตํปัจจุบันถูกน ามาพัฒนามาเป็นกังหันลม
ทรงกระบอกสร๎างข้ึนส าหรับสภาพลมต่ าที่สํวนใหญํมันจะติดตั้งตามบ๎านเรือนเป็นกังหันที่เริ่มหมุนงําย
และแรงบิดเริ่มหมุนต่ า 
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รูปที่ 6  ใบพัดกังหันคอสโฟล์ว   
ใบพัดของกันหันลมแกนตั้งชนิดนี้มีหลายใบขึ้นอยูํกับการออกแบบของผู๎ออกแบบกังหัน

ใบพัดที่มีจ านวนมากใบขึ้นจะท าให๎กังหันสามารถเริ่มหมุนได๎งํายขึ้นและหมุนได๎ราบเรียบกวํากังหันที่มี
ใบพัดจ านวนน๎อยใบแตํก็ไมํได๎หมายความวําใบพัดมากแล๎วจะท าให๎กังหันหมุนงํายขึ้นเสมอไปในทาง
กลับกันอาจจะเป็นการเพ่ิมน้ าหนักให๎ตัวกังหันดังนั้นการออกแบบต๎องค านึงถึงความเหมาะสมของตัว
กังหันลม  

จากทฤษฎีดังกลําวข๎างต๎นได๎ศึกษาข๎อมูลความเร็วลมที่เกิดขึ้นแล๎ว ซึ่งจะพบวํามีคําความเร็ว
ลมเฉลี่ยไมํสูงมากนักจึงเลือกสร๎างกังหันลมแกนตั้งทั้งสามแบบที่สามารถท างานไดท๎ี่ความเร็วลมต่ า 
 

 
  
          รูปท่ี 7  ประสิทธิภาพ (Cp) กับสัมประสิทธิ์ความเร็ว () ของกังหันลมชนิดตํางๆ  

 
ก าลัง (P) ถูกวัดออกมาในรูปของสัมประสิทธิ์ของก าลังกังหัน (Cp) เชํนเดียวกับพ้ืนที่ทั้งหมด

ของกังหัน (A) ความเร็วลม (V) และความหนาแนํนของอากาศ () ดังสมการ (2.1)  
 

         

3

2

1
VCpAP

wind
                                  ..........(2) 
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เมื่อ 
   wind

P  คือ ก าลังของกังหันลม : [W ] 
       คือ ความหนาแนํนของอากาศมีคําเทํากับ 225.1

3
/ mkg  

   A   คือ พ้ืนที่กวาดของใบพัด  : [ 2
m ] 

    V  คือ ความเร็วลมเฉลี่ย : [ sm / ] 

             Cp  คือ ประสิทธิภาพของกังหันลม 
 
 สมการค านวณแรงบิด 

      
N

P
T

wind

2

60
                  ..........(3) 

      
 เมื่อ 
        T  คือ แรงบิด : [ mN  ]   
                   N  คือ ความเร็วรอบของกังหันลม : [ rpm ] 
 
     FrT                ............(4) 
 
              mgF                ............(5) 
 
 เมื่อ 
  F  คือ แรง : [ N ] 
  r   คือ รัศมี : [ m ] 
        m   คือ มวล : [ kg ] 
    g   คือ ความเรํงโน๎มถํวงมีคําเทํากับ           
    
 อัตราสํวนความเร็วปลายใบ (Tip speed ratio) 
      

     
V

RN
TSR

60

2
      ............(6) 

 

เมื่อ 
 TSR  คือ อัตราสํวนความเร็วปลายใบ (Tip speed ratio) 

    R    คือ รัศมีใบกังหันลม : [ m ] 

    V  คือ ความเร็วลม : [ sm / ] 
    N   คือ ความเร็วรอบของกังหันลม : [ rpm ] 
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                                       รูปที่ 8  อัตราสํวนความเร็วปลายใบตํอเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ได๎ด าเนินการทดสอบกังหันลมทั้งสามแบบโดยจะทดสอบหาคําแรงดันไฟฟูาสภาวะไร๎โหลด
ในห๎องทดลองและทดสอบหาพ้ืนที่ติดตั้งกังหันเพ่ือท าการทดสอบกังหันลมทั้งสามแบบและทดสอบ
กังหันลมบริเวณหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก เพ่ือศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟูาดว๎ยกังหันลมจากลมที่รถวิ่งผํานบนถนนและลมธรรมชาติ 

 
กังหันลม 
กังหันลมทั้งสามแบบที่น ามาทดสอบหาความเป็นไปได๎ในการผลิตพลังงานไฟฟูาจากลมที่รถ

วิ่งผํานและลมธรรมชาติ 
 

               

 (ก)  กังหันลมแบบซาโวเนียส       (ข)  กังหันลมแบบครอสโฟล์ว    (ค)  กังหันลมแบบเอส-เพสเดิล 

 
รูปที ่9  กังหันลมทั้งสามแบบที่น ามาทดสอบหาความเป็นไปได๎ในการผลิตพลังงานไฟฟูา 

จากลมที่รถวิ่งผํานและลมธรรมชาติ 
 

การทดลองสภาวะไร๎โหลดในห๎องทดลอง 
การทดสอบในสภาวะไร๎โหลดกับอุโมงค์ลมในห๎องทดลอง EP45 ของสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก นี้จะใช๎กังหันทั้งสามชนิดน ามาทดสอบกับเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาทั้งสามตัว 
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รูปที่ 10  วงจรที่ใช๎ในการทดลองในสภาวะไร๎โหลด 

 
การทดสอบกังหันลมในอุโมงค์ลมในสภาวะไร๎โหลดนั้นจะท าการทดสอบโดยการน ากังหันทั้งสามแบบมา

ทดสอบและท าการวัดคําแรงดันไฟฟูาและความเร็วรอบของกังหันลมที่ความเร็วลมตั้งแตํ 2-5 เมตรตํอวินาที 
 

การทดสอบหาพื้นทีติ่ดตั้งกังหันลม 
การทดสอบหาพ้ืนที่ติดตั้งกังหันลมนี้ โดยวัดแรงลมจากความสูงของพ้ืนถนนและระยะหํางของขอบถนน

บริเวณหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก และน าคําที่ได๎มาบันทึก 
  
 

 
 

รูปที่ 11  การทดสอบวัดแรงลมเฉลี่ยจากความสูงของพื้นถนนและระยะหํางของขอบถนน 
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 การทดสอบกังหันลมบริเวณหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก 
การทดสอบนี้จะน ากังหันลมทั้งสามแบบ มาทดสอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟูาทั้งสามตัว บริเวณที่ท าการ

ทดสอบหาพ้ืนที่ติดตั้งกังหันลมหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก โดยจะมีสภาพภูมิอากาศที่
เหมือนกันหรือใกล๎เคียงกนั 
                             

          
 
                                        

 
 
 
 
 

รูปที่ 12  จุดตั้งทดสอบกังหันลม 
 

ผลการวิจัย 
จากการทดสอบกังหันลมทั้งสามแบบ บริเวณหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก โดยการ

ทดสอบหาความเป็นไปได๎ในการผลิตไฟฟูาของลมที่รถวิ่งผํานและลมธรรมชาติ  จะพบวํากังหันลมทั้งสามแบบ 
สามารถผลิตแรงดันไฟฟูาได๎ทั้งสามแบบ โดยกังหันลมแบบ ซาโวเนียส  สามารถผลิตแรงดันไฟฟูาเฉลี่ยสูงสุดถึง 
10.333 โวลต์ กังหันลมแบบ เอส-เพสเดิ้ล สามารถผลิตแรงดันไฟฟูาเฉลี่ยสูงสุดถึง 6.631 โวลต์ และกังหันลมแบบ 
ครอสโฟว์ สามารถผลิตแรงดันไฟฟูาเฉลี่ยสูงสุดถึง 4.087 โวลต์ ที่แรงลมเฉลี่ย 1.2 – 8.4 เมตรตํอวินาที ชํวงเวลา 
16.00-17.00 น. วันที่ 5/ก.พ./58 – 3/มี.ค./58  ซึ่งมีความเป็นไปได๎ในการผลิตพลังงานไฟฟูาได๎ ดังนั้นกังหันลมที่
สร๎างข้ึนมานี้สามารถพัฒนาตํอให๎สามารถใช๎งานได๎และติดตั้งบนถนนจริงได๎ตํอไป  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การผลิตไฟฟูาด๎วยกังหันลมโดยอาศัยแหลํงลมจากบริเวณถนนหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎านนา ตาก ซึ่งเป็นลมที่รถวิ่งผํานตามบริเวณถนนและธรรมชาติทั่วไปจึงถือได๎วําเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงาน
ทดแทนซึ่งใช๎พลังงานลมเป็นต๎นก าลังขับกังหันลมผลิตไฟฟูา ซึ่งใช๎กังหันลมชนิดแกนตั้งทั้งสามแบบ ได๎ออกแบบให๎
มีขนาดที่เหมาะสมกับความเร็วลมแล๎วน าไปท าการทดสอบกับสถานที่จริง 

จากการทดสอบกังหันลมทั้งสามแบบบริเวณถนนหน๎ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ตาก           
โดยการทดสอบหาความเป็นไปได๎ในการผลิตพลังงานไฟฟูาของลมที่รถวิ่งผํานและลมธรรมชาติ จะพบวํากังหันลม
แบบ ซาโวเนียส เหมาะสมกับลมที่รถวิ่งผํานบนท๎องถนนและลมธรรมชาติซึ่งสามารถผลิตแรงดันไฟฟูาเฉลี่ยสูงสุด 
10.33 โวลต์ ที่แรงลมเฉลี่ยตั้งแตํ 1.2 – 8.4 เมตรตํอวินาที ซึ่งมีความเป็นไปได๎ในการผลิตพลังงานไฟฟูา ดังนั้น
กังหันลมที่สร๎างขึ้นมานี้สามารถพัฒนาตํอให๎สามารถใช๎งานติดตั้งบนถนนจริงได๎ตํอไป  
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การศึกษาจุดคุ้มทุนต้นทนุและผลตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

The Study of Costs and Break Even Points and Profits of Solid  
Waste Management of Khane Chue Sub district Administrative Organization, Mae 

Ramad, Tak       
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบล

ขะเนจื้อและเพ่ือศึกษาหาจุดคุ๎มทุน  โดยการเปรียบเทียบระหวํางต๎นทุนการจัดการขยะมูลฝอยกับคําธรรมเนียมใน
การเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อพร๎อมทั้งเสนอแนวทางในการลดต๎นทุนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บจากข๎อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)เก็บ
รวบรวมข๎อมูลของต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอย และข๎อมูลของคําธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย จากการ
สัมภาษณ์ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)ค๎นคว๎าจากรายงานสรุปการจํายเงินที่เกี่ยวข๎องกับ
รายจํายในการจัดการขยะมูลฝอย และรายงานสรุปการรับเงินคําธรรมเนียมในการจัดการขยะของปี พ.ศ. 2555 
ถึงปี พ.ศ. 2557  และผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎าจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  งานวิจัย  เอกสารตํางๆ 
ที่เก่ียวข๎อง วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  และน าเสนอเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบวํา  

1. ต๎นทุนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประกอบด๎วย   ต๎นทุนจากทรัพย์สิน  จ านวน  2,503,700 บาท ต๎นทุน
คงที่  ปีงบประมาณ 2555 จ านวน  1,171,857  บาท  ปีงบประมาณ  2556  จ านวน  1,262,197 บาท  
ปีงบประมาณ  2557  จ านวน  1,52,102.50 บาท   

2. ต๎นทุนผันแปร ปีงบประมาณ  2555 จ านวน 151,117 บาท ปีงบประมาณ 2556    
จ านวน 198,197 บาท ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 164,102.50 บาท    

3. รายรับคําธรรมเนียมขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อมีรายได๎คําธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยในปีงบประมาณ  2555 จ านวน 1,115 ราย จ านวน 133,800 บาท  ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 746 ราย 
จ านวน 89,480 บาท ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 1,080 ราย จ านวน 129,490 บาท    
 การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทน ผลการศึกษาพบวํา ต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยมีมากกวํา
ผลตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย  จึงมีผลท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีผลขาดทุนจากการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยเพ่ิมข้ึนทุกปี  ตั้งแตํปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2557 จ านวน  1,623,751 บาท , 1,731,644  บาท 
, 1,746,545  บาท   ตามล าดับ 

ข๎อเสนอแนะ ควรสร๎างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการประกวดหมูํบ๎านที่ลดปริมาณขยะลง
ได๎ หมูํบ๎านไหนลดปริมาณขยะในเดือนปัจจุบันได๎มากที่สุดให๎งดเก็บคําธรรมเนียมในการจัดการขยะในเดือนถัดไป 
                                                             
1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าที่ปรึกษา 
3 อาจารย์ประจ าที่ปรึกษา 
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และไปเพ่ิมคําธรรมเนียมในการจัดการขยะในหมูํบ๎านที่ลดปริมาณขยะน๎อยที่สุดแทน รัฐบาลกลางควรออก
กฎหมายวําด๎วยความรับผิดชอบขยะมูลฝอยให๎กับโรงงานหรือบริษัทผู๎ผลิตสินค๎าที่กํอให๎เกิดขยะมารํวมรับผิดชอบ
ด๎วย เชํน โรงงานผลิตพลาสติก/ขวด/สารเคมี เป็นต๎น และองค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อควรมีที่ทิ้งขยะเป็น
ของตนเองไมํต๎องไปทิ้งรวมกับที่อ่ืน นอกจากนี้ควรจัดตั้งกองทุนขยะประจ าต าบล จ๎างบริษัทเอกชนด าเนินการ
ก าจัดขยะสร๎างโรงงานก าจัดขยะในพ้ืนที่หรือรํวมกับท๎องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการขยะในเขตพ้ืนที่ใกล๎เคียง ตลอดจนมี
ข๎อบังคับ กฎระเบียบของชุมชนเพื่อใช๎บริหารจัดการขยะในพื้นที่และมีบทลงโทษทางสังคมด๎วย 
ค าส าคัญ: จุดคุ๎มทุน , ต๎นทุน , ผลตอบแทน , การจัดเก็บ , ขยะมูลฝอย  
 
Abstract 

The purposes of the research seemed to investigate (1) costs of solid waste 
management of Khane Chue Sub district Administrative Organization, and to investigate (2) break 
even points by comparing costs of solid waste management with fees of keeping solid waste of 
Khane Chue Sub district Administrative Organization with proposing the approaches to reducing 
costs of solid waste management of Khane Chue Sub district Administrative Organization. For 
primary data (costs of solid waste management and fees of keeping solid waste), the data 
collection was based on interviewing the people participating in solid waste management. In 
terms of secondary data, it was from the expense report of solid waste management and the 
summary of fees of keeping solid waste from 2012 to 2014, including the information from the 
organizations and research papers. The collected data were analyzed by content analysis. The 
data was illustrated by explanation.    
The findings of the research indicated that;  

1. Costs of solid waste management contained costs of an asset (2,503,700 Baht) and 
fixed costs from 2012 to 2014 (2012: 1,171,857 Baht, 2013: 1,262,197 Baht, 2014: 152,102.50 
Baht).  

2. There were variable costs from 2012 to 2014 (2012: 151,117 Baht, 2013: 198,197 Baht, 
2014: 164,102.50 Baht).  

3. There were free incomes of solid waste management of Khane Chue Sub district 
Administrative Organization from 2012 to 2014 (2012: 133,800 Baht, 2013: 89,480 Baht, 2014: 
129,490 Baht). 

4. There were costs of solid waste management of Khane Chue Sub district 
Administrative Organization from 2012 to 2014 (2012: 1,623,751 Baht, 2013: 1,731,644 Baht, 
2014: 1,746,545 Baht). 

For the analyzing costs to profits of solid waste management of Khane Chue Sub district 
Administrative Organization, it was fond that costs were higher than Profits of Solid waste 
management with the percentage of 91.76% in 2012, 94.83% in 2013, and 92.58% in 2014.   It 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

167 

 

 
 

was showed that Khane Chue Sub district Administrative Organization lost more money every 
year. 

Suggestions: Khane Chue Sub district Administrative Organization should instill 
motivation in decreasing solid waste with the activities such as the village contest by free of 
charge for the village that can absolutely decrease the amount of solid wastes. In addition,  the 
government should legislate for every factory such as plastic factories for the treatment of solid 
wastes. Moreover, Khane Chue Sub district Administrative Organization should provide enough 
containers for solid wastes. The waste banks of sub-districts should be required. Khane Chue 
Sub district Administrative Organization should also hire the private company to build the 
factory to get rid of solid wastes. In addition, Regulations and rules of the community, including 
the penalty for solid waste management must severely be enforced. 
Keywords: Break Even Points, Costs, Profits, Management, Solid Waste 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน  พ.ศ. 2534  (แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ.2553)  ได๎ก าหนดการจัดระเบียบบริหารราชการแผํนดินออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํการจัดระเบียบบริหารราชการ
สํวนกลาง ที่ประกอบไปด๎วยกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการบริหารราชการแบบรวมอ านาจ การบริหารราชการ
สํวนภูมิภาค ประกอบด๎วย จังหวัดและอ าเภอ เป็นการบริหารราชการแบบแบํงอ านาจ และการบริหารราชการสํวน
ท๎องถิ่น หรือการบริหารราชการแบบกระจายอ านาจ ปัจจุบันมี 5 รูปแบบ ประกอบไปด๎วยองค์การบริหารสํวน
จังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล และรูปแบบพิเศษอีก 2 รูปแบบคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 ประกอบกับได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542  ซึ่งเป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎มีอ านาจในการปกครอง
ตนเอง โดยหลักส าคัญของการกระจายอ านาจให๎แกํท๎องถิ่นคือให๎ท๎องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท๎องถิ่นได๎
เองพัฒนาเศรษฐกิจท๎องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดจนโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ในท๎องถิ่นได๎
อยํางทั่วถึงและเทําเทียมกันทั่วประเทศ และรัฐจะต๎องให๎ความเป็นอิสระแกํท๎องถิ่นตามหลักแหํงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท๎องถิ่น รวมถึงองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยํอมมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน๎าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  ที่ก าหนดให๎มีอ านาจ
หน๎าที่ในการพัฒนาท๎องถิ่นทั้งในด๎านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  และมีการถํายโอนภารกิจตํางๆ ที่ก าหนดไว๎ใน
พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2542            
ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภารกิจที่ต๎องปฏิบัติและงบประมาณเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ซึ่งภารกิจเหลํานั้นเป็น
ภารกิจที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เชํน การจัดสร๎างสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การจัดการทางการศึกษา การจัดสร๎างสาธารณูปโภค การผังเมือง                  
การโบราณสถาน การรักษาความสงบเรียบร๎อย การจัดเก็บรายได๎ เพ่ือน ามาพัฒนาความเจริญในพ้ืนที่ จากภารกิจ
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ตํางๆ จ านวนมาก ที่กฎหมายบัญญัติให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 
2542 ซึ่งในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํางๆ นั้น ในปัจจุบันมีปัญหาในหลายๆ ด๎าน เชํน 
ปัญหาการบริหารงานบุคคล ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการ
บริการสาธารณะแกํพลเมืองที่อาศัยอยูํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ต๎องรับภาระการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก๎ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 67 (2) ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีหน๎าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า 
ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ระบุวํา สถานการณ์ขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญในอันดับต๎น ๆ และมีปัญหาในการจัดการเป็นอยํางมาก ปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ ได๎ท าการส ารวจ
ข๎อมูลปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศใหมํทั้งหมด โดยมีกลุํมเปูาหมาย คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั่วประเทศ 
จ านวน 7,782 แหํง ประกอบด๎วย เทศบาล จ านวน 2,271 แหํง องค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 5,510 แหํง 
และ กทม. โดยการใช๎แบบส ารวจและลงพ้ืนที่ภาคสนาม พบวํา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีจ านวน 
26.77 ล๎านตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาถึง 2 ล๎านตัน โดยขยะมูลฝอยจ านวนดังกลําว ได๎รับการให๎บริการเก็บขน
และน าไปก าจัด จากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 4,179 แหํง (ร๎อยละ 54) โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
น าไปก าจัดแบบถูกต๎อง จ านวน 7.2 ล๎านตัน (ร๎อยละ 27) ก าจัดแบบไมํถูกต๎อง 6.9 ล๎านตัน (ร๎อยละ 26)                   
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมํได๎รับการเก็บขนท าให๎ตกค๎างในพ้ืนที่อยูํถึง 7.6 ล๎านตัน (ร๎อยละ 28) และมีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ถูกดึงน ากลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 5.1 ล๎านตัน (ร๎อยละ 19) (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม : 2556) 

ขณะนี้ทั้งประเทศมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยูํท้ังหมด 2,490 แหํง เป็นสถานที่ที่มีการก าจัดขยะ มูลฝอย
แบบถูกต๎องเพียง 466 แหํง (ร๎อยละ 19) และยังคงมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไมํแบบถูกต๎อง เชํน การเทกอง
กลางแจ๎ง การเผาในที่โลํง เป็นต๎น อยูํถึง 2,024 แหํง (ร๎อยละ 81) จากเหตุผลดังกลําวท าให๎เกิดปริมาณขยะมูล
ฝอยสะสมตกค๎างเพ่ิมข้ึนสูง จากการลงส ารวจพ้ืนที่ ปี 2556 พบวํา ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งประเทศมีจ านวน
สูงถึง 19.9 ล๎านตัน ซึ่งจะเทํากับการน าตึกใบหยก 2 จ านวน 103 ตึกมาเรียงตํอกัน วิกฤตปัญหาดังกลําว จึงเป็น
อีก "1 โจทย์ใหญํของประเทศและของกรมควบคุมมลพิษ" ที่ต๎องเรํงด าเนินการแก๎ไข (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม : 2556) 

จากการที่ประชากรเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว วิทยาการก๎าวหน๎า ประชาชนก็มีอัตราการใช๎เพ่ิมขึ้นเพ่ือผลิต 
เครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยูํอาศัย เป็นเหตุให๎เศษสิ่งเหลือใช๎มีปริมาณมากขึ้น กํอให๎เกิดปัญหาของขยะมูล
ฝอย ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่กํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อม และ มีผลตํอ
สุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียกาลังมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพ่ิมของประชากร             
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชนซึ่งต๎องจัดการและแก๎ไข ปริมาณ
กากของเสียและสารอันตราย ได๎แกํ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปื้อนอยูํในแหลํงน๎า ดิน และอากาศ 
ตลอดจนบางสํวนตกค๎างอยูํในอาหาร ทาให๎ประชาชนทั่วไปเสี่ยงตํออันตรายจากการเป็นโรคตําง ๆ เชํน โรคมะเร็ง 
และ โรคผิดปกติทางพันธุกรรม  
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 ต าบลขะเนจื้อ  เป็นต าบลหนึ่งที่มีปัญหาขยะมูลฝอย  ซึ่งกํอให๎เกิดผลกระทบมากมายตํอประชาชน 
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง เชํนปัจจุบันพบวํามี
ประชากรและสถานประกอบการเกิดขึ้นใหมํๆ เป็นจ านวนมาก  โดยในมีประชากร ณ  วันที่  30  เดือนเมษายน  
พ.ศ. 2557  จ านวน  8,550  คน  (ส านักทะเบียนกลาง , กรมการปกครอง 2557) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ  เป็นหนํวยงานบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  ได๎รับการเปลี่ยนแปลงยก
ฐานะจากสภาต าบลขะเนจื้อเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2540  มีพ้ืนที่ในเขต
ความรับผิดชอบ จ านวน 14 หมูํบ๎าน พ้ืนที่ 294 ตารางกิโลเมตร ในปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลขะเนจื้อ มีการขยายตัว
ทางดา๎นเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนอยํางรวมเร็ว เชํน มีการจดทะเบียนพาณิชย์ร๎านค๎าเพ่ิมขึ้น การกํอสร๎างโรงเรือนเลี้ยงหมู-
ไกํ การกํอสร๎างบริษัทผลิตโซลําเซลล์ ขนาดใหญํ เป็นต๎น ท าให๎การขยายพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหลํงประกอบอาชีพและ
สร๎างรายได๎ของประชาชน ในต าบล ประกอบกับต าบลขะเนจื้อมีเส๎นทางคมนาคมส าหรับใช๎สัญจรไปมากับต าบล 
อ าเภอ และจังหวัดอ่ืน สํงผลให๎เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้สัมพันธ์กับจ านวนประชากรที่
เพ่ิมข้ึน  
 ดังนั้น  ในฐานะที่ผู๎วิจัย  จึงมีความสนใจในการศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช๎ในการแก๎ไขปรับปรุงในการบริหารจัดการขยะ และ
เป็นประโยชน์ตํอการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1.  เพื่อศกึษาหาต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ 
 2.  เพ่ือศึกษาหาจุดคุ๎มทุน  โดยการเปรียบเทียบระหวํางต๎นทุนการจัดการขยะมูลฝอย กับคําธรรมเนียม
ในการเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการลดต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มีหัวข๎อ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอย  
 สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์  (2551) ได๎ศึกษาการจ าแนกต๎นทุนส าหรับการศึกษานี้จ าแนกต๎นทุนตาม
ความสัมพันธ์ กับระดับของกิจกรรม บางครั้งเราเรียกวํา การจ าแนกต๎นทุนตามพฤติกรรมของต๎นทุน (Cost 
Behavior)  ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการวิเคราะห์จ านวนของต๎นทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
ผลิต หรือระดับของกิจกรรมที่เป็นตัวผลักดันให๎เกิดต๎นทุน (Cost Driver) ในการผลิตทั้งที่เกี่ยวกับการวางแผน 
การควบคุม การประเมิน และวัดผลการด าเนินงาน การจ าแนกต๎นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรมนั้น 
เราสามารถท่ีจะจ าแนกต๎นทุนได๎ 2 ชนิด คือ ต๎นทุนผันแปร ต๎นทุนคงที่ อยํางไรก็ตาม แนวคิดในการจ าแนกต๎นทุน
ทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นการจ าแนกต๎นทุนที่อยูํในชํวงของต๎นทุนที่มีความหมายตํอการตัดสินใจ (Relevant  Range)         
นั่นก็คือเป็นชํวงที่ต๎นทุนคงที่รวมและต๎นทุนผันแปรตํอหนํวยยังมีลักษณะคงที่หรือไมํเปลี่ยนแปลง   
 2. แนวคิดหลักในการเก็บคําธรรมเนียมขยะ 
 แนวคิดหลักในการเก็บคําธรรมเนียมขยะจ าแนกได๎ดังนี้ (อุรารัตน์ วรรธนะจิตติกุล, 2541) 
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  2.1 การจัดเก็บโดยตรง วิธีการนี้จะต๎องประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในเขตบริการมีความรู๎            
ความตระหนักในหน๎าที่ของตนเองวําเป็นผู๎ทิ้งขยะ และจะต๎องรับภาระในการช าระคําธรรมเนียมเพ่ือการก าจัดขยะ 
ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติท าได๎หลายวิธี ดังนี้ 
       (1) เก็บตามปริมาณขยะ โดยการประเมินปริมาณขยะที่แตํละครอบครัวทิ้ง ซึ่งอาจจะอยูํใน
รูปของปริมาตรตามภาชนะรองรับขยะ และเก็บคําบริการตามปริมาณขยะ แนวคิดนี้คํอนข๎างยุํงยากในการถือ
ปฏิบัติ แตํถือเป็นวิธีการที่ยุติธรรมมากวิธีหนึ่ง 
       (2) เก็บเฉลี่ยตํอครัวเรือน แนวคิดนี้จะใช๎จ านวนครัวเรือนเป็นฐานการค านวณวําประชาชน
แตํละครัวเรือนสมควรช าระคําธรรมเนียมจ านวนเทําใด โดยจ าแนกชนิดของครัวเรือนเป็นหลายแบบ เชํน              
ที่อยูํอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม ฯลฯ ตามความเหมาะสม แนวคิดนี้งํายในการจัดการ 
       (3) เก็บตามประชากรในครัวเรือน แนวคิดนี้จะมีหลักการเดียวกันกับข๎อ (2) แตํจะค านวณวํา
แตํละครัวเรือนมีผู๎อยูํอาศัยตามทะเบียนบ๎านกี่ คน และใช๎คําเฉลี่ยตํอคนคูณเข๎าไปเพ่ือหาวําจะต๎องเก็บ
คําธรรมเนียมตํอครัวเรือนนั้นๆ เทําใด แนวคิดนี้คํอนข๎างยุํงยากในทางปฏิบัติเนื่องจากมีการย๎ายเข๎าย๎ายออกของ
ประชาชนแตํเป็นวิธีที่ยุติธรรมวิธีหนึ่ง 
       (4) เก็บตามพ้ืนที่ดิน แนวคิดนี้ตั้งอยูํบนข๎อสมมุติฐานที่วําผู๎ครอบครองพ้ืนที่ดินมาก (เฉพาะ
ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร๎าง) ยํอมมีจ านวนประชากรอาศัยมาก การช าระคําธรรมเนียมจะมากตามไปด๎วย  ทั้งนี้อาจ
จ าแนกประเภทที่ดินเป็นหลากหลายแบบตามความเหมาะสม แนวคิดนี้อาจมีการคัดค๎านคํอนข๎างมาก 
  2.2 การจัดเก็บโดยทางอ๎อม  วิธีนี้จะเก็บคําธรรมเนียมโดยไมํต๎องให๎ข๎อมูลกับประชาชนวําจะไป
ใช๎เพื่อการจัดการขยะ หลักการของวิธีนี้คือ ขึ้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือคําธรรมเนียมอ่ืนๆ และจัดสรรรายได๎ที่
เพ่ิมข้ึนน ามาช าระคําด าเนินการจัดการขยะ 

3. ทฤษฎีผลตอบแทน  
นิติพงษ์  สํงศรีโรจน์ (2558) การวิเคราะห์ความค๎ุมทุน (BREAKEVEN  ANALYSIS)   
การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุนมีประโยชน์ในการศึกษาถึง ความสัมพันธ์ของปริมาณ และคําใช๎จํายหรือต๎นทุน 

การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุนจะชํวยในการตั้งคําธรรมเนียม และการควบคุมคําใช๎จํายหรือต๎นทุน แตํอยํางไรก็ตาม ก็ยังมี
ข๎อจ ากัด (Limitation of Break-even Analysis) ซึ่งผู๎ใช๎จ าเป็นต๎องระมัดระวัง เกี่ยวกับข๎อจ ากัดของการวิเคราะห์
จุดคุ๎มทุน เชํน ข๎อสมมติที่วําต๎นทุนคงที่รวม นั้นคงที่ตลอดไปไมํเปลี่ยนแปลง ซึ่งความจริงเกิดขึ้นได๎ในชํวงเวลาที่
ก าหนดเทํานั้น หรือการวิเคราะห์จุดคุ๎มทุนไมํได๎ค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ตัวอยํางเชํน ความเสี่ยงเป็นต๎น   

4. แนวคิดเก่ียวกับวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
ธนกฤต บวกขุนทด  (2553) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย ( Method of Refuse 

Disposal ) ซึ่งมีหลายวิธีด๎วยกัน เป็นวิธีที่ดีถูกสุขลักษณะบ๎างไมํถูกสุขลักษณะบ๎าง เชํน น าไปกองไว๎บนพ้ืนดิน, 
น าไปทิ้งทะเล, น าไปฝังกลบ, ใช๎ปรับปรุงพ้ืนที่, เผา, หมักท าปุ๋ย, ใช๎เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ การจัดการและการกาจัดขยะ 
แตํละวิธีตํางมีข๎อดีข๎อเสียตํางกัน การพิจารณาวําจะเลือกใช๎วิธีใดต๎องอาศัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ ที่ส าคัญ 
คือ ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น รูปแบบการบริหารของท๎องถิ่น, งบประมาณ, ชนิด – ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย, 
ขนาด สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ที่จะใช๎ก าจัดขยะมูลฝอย, เครื่องมือเครื่องใช๎, อาคารสถานที่, ความรํวมมือของ
ประชาชน, ประโยชน์ที่ควรจะได๎รับ, คุณสมบัติของขยะ เชํน ปริมาณของอินทรีย์ อนินทรีย์สาร การปนเปื้อนของ
สารเคมีที่มีพิษและเชื้อโรค ปริมาณของของแข็งชนิดตําง ๆ ความหนาแนํน ความชื้น ขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองมี
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แหลํงที่มาจาก อาคาร บ๎านเรือน บริษัท ห๎างร๎าน โรงงาน อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาด และสถานที่ราชการ 
ขยะที่ทิ้งในแตํละวันจะประกอบด๎วยเศษอาหาร กระดาษ เศษแก๎ว เศษไม๎ พลาสติก เศษดิน เศษหิน ขี้เถ๎า เศษผ๎า 
และใบไม๎ กิ่งไม ๎โดยมีปริมาณของสิ่งตําง ๆ เหลํานี้ในอัตราสํวนที่แตกตํางกัน  

5. แนวคิดการบริการสาธารณะภาครัฐ 
  สิทธิกร ศักดิ์แสง (2554) กลําววํา ภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะโดยสํวนใหญํรัฐจะเป็นผู๎มีหน๎าที่
จัดท าภารกิจโดยใช๎องค์การภายในฝุายปกครองในการด าเนินการจัดท าภารกิจในการ  บริการสาธารณะให๎กับ
ประชาชน แตํตํอมาสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ภารกิจของรัฐในการบริการสาธารณะของรัฐมีมาก
ขึ้น บางภารกิจต๎องใช๎ก าลังคน ทรัพยากรและเทคโนโลยีระดับสูง และโดยสภาพการจัดท าภารกิจของรัฐในการ
บริการสาธารณะบางประเภทไมํเป็นที่รัฐต๎องจัดท าเองก็ได๎ รัฐสามารถมอบหมายให๎เอกชนด าเนินการจัดท าภารกิจ
ของรัฐในการบริการสาธารณะแทนรัฐได๎ โดยรัฐเข๎าไปควบคุมดูแลการด าเนินงานของเอกชน  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิตติมา  เศรษฐคมกุล (2548) ศึกษาการวิเคราะห์ต๎นทุนและก าหนดอัตราคําธรรมเนียมในการจัดการขยะ
มูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยศึกษาสภาพทั่วไปของการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและ
ประเมินต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพ่ือน ามาก าหนดอัตราคําธรรมเนียมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช๎ข๎อมูลด๎านต๎นทุนในการเก็บขนและก าจัด ขยะมูลฝอย 
จ านวนประชากร และปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นรายไตรมาส ตั้งแตํปี พ.ศ. 2540 ถึง 
พ.ศ. 25444 มาท าการประมาณการปริมาณขยะมูลฝอยและหาความสัมพันธ์ของต๎นทุนรวมในการจัดการขยะมูล
ฝอยด๎วยวิธีก าลังสองน๎อยที่สุด เพ่ือท าการก าหนดราคาของการจัดการขยะมูลฝอยที่ระดับต๎นทุนเพ่ิมหนํวยสุดท๎าย
เทํากับต๎นทุนเฉลี่ยต่ าที่สุด แล๎วท าการก าหนดอัตราคําธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยแยกตามประเภท
ผู๎ใช๎บริการ ผลการศึกษาพบวํา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยเทํากับ 646 บาทตํอตัน 
แยกเป็นต๎นทุนในการเก็บขยะมูลฝอยเทํากับ 514 บาทตํอตัน และต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยเทํากับ 132 
บาทตํอตัน ซึ่งเมื่อน ามาก าหนดอัตราคําธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยแยกตามประเภทผู๎ใช๎บริการ ได๎ดังนี้ 
ประเภทที่พักอาศัย 78.38 บาทตํอครัวเรือนตํอเดือน ประเภทอาคารชุด / อพาร์ทเมนต์ / หอพัก 19 .56 บาทตํอ
ห๎องตํอเดือน ประเภทสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 3.52 บาทตํอคนตํอเดือน ประเภทสถานศึกษา 2.35 
บาทตํอคนตํอเดือน ประเภทโรงพยาบาล 29.33 บาทตํอเตียงตํอเดือน ประเภทโรงแรม 39.11 บาทตํอห๎องตํอ
เดือน ประเภทห๎างสรรพสินค๎า 1.95 บาทตํอตารางเมตรตํอเดือน ประเภทภัตตาคาร/ร๎านอาหาร 7.82 บาทตํอ
ตารางเมตรตํอเดือน ประเภทตลาดสด 11.14 บาทตํอตารางเมตรตํอเดือน ประเภทสถานเริงรมย์และสถานบริการ 
0.98 บาทตํอตารางเมตรตํอเดือน ประเภทสถานีบริการน้ ามัน 0.98 บาทตํอตารางเมตรตํอเดือน ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 0.65 บาทตํอกิโลกรัม และศาสนสถานและกิจกรรมสาธารณกุศล 0.65 บาทตํอกิโลกรัม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)   
 การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยจะท าการศึกษาตามแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1.  การรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎นโดยค๎นคว๎าจากข๎อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 2.  เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดเก็บข๎อมูล ของต๎นทุนใน
การจัดการขยะมูลฝอย ทั้งกระบวนการ การเก็บขนจนไปถึง กระบวนการการก าจัดขยะมูลฝอย ข๎อมูลของการ
จดัเก็บคําธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย พร๎อมทั้งสอบถามข๎อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์จากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ในข๎อมูลดังกลําว 
 3.  วิเคราะห์ข๎อมูลและสรุปผล โดยน าข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาวิเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนของคําธรรมเนียมตํอต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ 
 4.  ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัย เพ่ือเสนอแนวทางในการลดต๎นทุนการจัดการขยะมูลฝอย 
 5. จัดท าและเสนอรายงาน หลังจากการท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนของคําธรรมเนียมตํอต๎นทุนในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการเปรียบเทียบต๎นทุนและผลตอบแทน
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก  โดยแบํงการ
วิเคราะห์ข๎อมูลออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  เตรียมข๎อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ภายหลังจากการรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆและท าการ
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล 
 ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไป จ านวนขยะมูลฝอย คําใช๎จําย (ต๎นทุน) ในการจัดการ ขยะมูลฝอย  
และคําธรรมเนียมในการจัดเก็บเพื่อจัดการขยะมูลฝอยโดยเสนอในรูปจ านวนเงิน(Amount)  หนํวย  (Unit)   
 ขั้นตอนที่ 3  จ าแนกข๎อมูลเพ่ือแยกข๎อมูลทั้งหมดที่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย ออกเป็นต๎นทุน 2 ประเภท คือต๎นทุนคงที่และต๎นทุนผันแปร  โดยใช๎การ พิจารณาจากข๎อมูลที่ลงรายการไว๎
แตํละรายการ ของคําใช๎จํายทั้งหมดวํามีจ านวนเทําไหรํ มีการจํายแตํละรายการ  ในแตํละเดือนอยํางไรเป็น
รายจํายที่มีความสัมพันธ์กับจ านวนของขยะ    มูลฝอยหรือเป็นรายจํายประจ าที่ต๎องจํายเป็นรายเดือน โดย ไมํมี
ความสัมพันธ์กับจ านวนของขยะ   มูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตํละเดือน และน ามาพิจารณาให๎เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับ
ต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง  2  ประเภท 
 ขั้นตอนที่ 4  น าผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 3 ที่แยกต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอย ออกเป็นต๎นทุน  
2  ประเภท คือ ต๎นทุนคงที่และต๎นทุนผันแปรมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทน โดยใช๎ทฤษฎีในการหา
จุดคุ๎มทุน  

ข๎อตอนที่ 5  น าผลการวิจัยที่ได๎มาท าการสังเคราะห์แยกเป็นประเด็นเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการลด
ต๎นทุนการจัดการขยะมูลฝอยและจัดท าแบบสัมภาษณ์ ( Interview) และการสนทนากลุํม (Focus Group)             
จากผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและให๎ข๎อเสนอในการลดต๎นทุนและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให๎สมบูรณ์ขึ้น 
 



NTC  วารสารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

173 

 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาจุดคุ๎มทุนต๎นทุนและผลตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบล

ขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยได๎ ดังนี้ 
1.  ต๎นทุนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
ผลการศึกษาพบวํา ต๎นทุนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประกอบด๎วย ต๎นทุนจากทรัพย์สิน จ านวน  

2,503,700 บาท ต๎นทุนคงที่   ปีงบประมาณ  2555 จ านวน 1,171,857 บาท ปีงบประมาณ 2556                   
จ านวน  1,262,197 บาท  ปีงบประมาณ  2557  จ านวน  1,52,102.50  บาท   
ต๎นทุนผันแปร  ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 151,117 บาท ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 198,197 บาท   
ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 164,102.50 บาท    
 2.  รายรับคําธรรมเนียม (ผลตอบแทน) 

ผลการศึกษาพบวํา รายรับคําธรรมเนียมขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ  มีรายได๎คําธรรมเนียมใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ  2555 จ านวน 1,115 ราย จ านวน 133,800  บาท ปีงบประมาณ  2556   
จ านวน 746 ราย จ านวน 89,480 บาท ปีงบประมาณ  2557 จ านวน 1,080  ราย จ านวน  129,490 บาท    

ข๎อมูลการวิเคราะห์ 
 1.  วิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทน 
 การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทน ผลการศึกษาพบวํา  ต๎นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยมีมากกวํา
ผลตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย  จึงมีผลท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีผลขาดทุนจากการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยเพ่ิมขึ้นทุกปี  ตั้งแตํปีงบประมาณ  2555  ถึงปีงบประมาณ  2557   จ านวน  1,623,751  บาท , 1,731,644  
บาท , 1,746,545  บาท   ตามล าดับ 
 2.  วิเคราะห์จุดคุ๎มทุนก าไร 
 การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุนก าไรผลการศึกษาพบวํา  จุดคุ๎มทุนก าไรจากการจัดเก็บขยะมูลฝอย  มีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนทุกปี ตั้งแตํปีงบประมาณ  2555  ถึงปีงบประมาณ  2557   จ านวน   14,178,619.99   บาท , 
1,584,665.59  บาท , 7,165,410.22  บาท   ตามล าดับ 
 3.  วิเคราะห์จุดคุ๎มทุนเงินสด 
 การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุนเงินสดผลการศึกษาพบวํา  จุดคุ๎มทุนเงินสดจากการจัดเก็บขยะ มูลฝอยมีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนทุกปี ตั้งแตํปีงบประมาณ  2555 ถึงปีงบประมาณ  2557 จ านวน 9,054,682.42 บาท,   
1,038,862.36  บาท ,  4,684,434.50  บาท   ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล  
 จากปัญหาขยะที่มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งในด๎านการจัดการ ปัญหาเรื่องงบประมาณ และการ
บริหารงานของแตํละหนํวยงาน โดยสํวนใหญํประชาชนจะรับรู๎วําปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยหรือการก าจัดขยะ
มูลฝอยเป็นหน๎าที่ของหนํวยงานราชการ ซึ่งความเป็นจริงแล๎วเป็นหน๎าที่ของประชาชนที่กํอให๎เกิดขยะมูลฝอยตาม
หลักกรผู๎สร๎างปัญหามลพิษควรจะเป็นผู๎รับภาระในการบ าบัดและก าจัดมลพิษ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ ประชาชนไมํ
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เชํนเมื่อจํายอัตราคําธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยในอัตราที่ต่ า จึงไมํชํวยกัน
ลดการกํอให๎เกิดขยะ แตํเมื่อทางองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ก าหนดอัตราการจัดเก็บคําธรรมเนียมตามที่กํอเกิด
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ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสามารถลดการกํอให๎เกิดขยะมูลฝอยได๎ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎ท าการศึกษาถึงต๎นทุน 
คําธรรมเนียมในการจัดการขยะเพ่ือเป็นข๎อมูลให๎ผู๎บริหารน าไปพิจารณาในการจัดการขยะมูลฝอย 
 จากการศึกษาข๎อมูลขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อพบวํา ต๎นทุนในการจัดเก็บขยะมีจ านวนที่สูง
แตํจัดเก็บคําธรรมเนียมในอัตราที่ต่ า เมื่อพิจารณาข๎อมูลทางบัญชีจะพบวําการจ าแนกต๎นทุนตามประเภทของ
ต๎นทุน   ทั้งต๎นทุนคงที่และต๎นทุนผันแปร  ในปีงบประมาณ  2555    ถึงปีงบประมาณ   2557   มีอัตราสูงขึ้น  
และเม่ือจัดท างบก าไรขาดทุนท าให๎ทราบวํามีผลขาดทุนเพ่ิมขึ้นทุกปีเชํนกัน 
 ดังนั้น หากองค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อจะจัดเก็บคําธรรมเนียมในการจัดการขยะ  มูลฝอย  ในอัตรา  
10  บาท/ครัวเรือน  ปีละ  120  บาท/ครัวเรือน/ปี  จะมีผลให๎องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อต๎องแบกรับภาระ
คําใช๎จํายซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งหากมองไปในระยะยาวองค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้ออาจจะแบกรับภาระ
ไมํไหว  หากมองวําต๎องผลักภาระไปที่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อจะต๎องเพ่ิมอัตราการ
จัดเก็บคําธรรมเนียมในอัตราที่สูงขึ้น  และหากมองวําเป็นหน๎าที่ที่องค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎องเป็นผู๎บริการ
ให๎กับประชาชน  องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อจะต๎องจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในด๎านต๎นทุนการจัดเก็บให๎
เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี หรือในอีกแนวทางหนึ่งจะต๎องมีการบริหารจัดการโดยให๎กิจการเอกชนเข๎ามาเป็นผู๎เข๎ามา
ด าเนินการจัดเก็บขยะให๎ตํอไป  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ  กิตติมา เศรษฐคมกุล (2548) , เอกชัย  อุตสาหะ 
(2553) , สิทธิกร ศักดิ์แสง (2554)  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อควรอธิบายให๎ประชาชนทราบถึงหลักการผู๎สร๎างปัญหามลพิษควร
เป็นผู๎รับภาระในการบ าบัดและก าจัดมลพิษ 
 2.  องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อควรปรับปรุงข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดอัตราคําธรรมเนียม
เพ่ือให๎เหมาะสมกับคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 
 3.  องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อควรพิจารณาถึงต๎นทุนในการจัดการขยะที่สามารถลดลงได๎ 
 4.  องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อควรสํงเสริมและมีกิจกรรม/โครงการลดขยะมูลฝอย 
 5.  องค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อควรบริหารการจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยให๎กิจการ
เอกชนเข๎ามาเป็นผู๎ด าเนินการจัดเก็บขยะ   
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

จากการวิจัยครั้งนี้พบวํา มีต๎นทุนในการจัดการขยะที่เพ่ิมขึ้นทุกปีไมํยังสามารถลดลงได๎เพ่ือคุ๎มตํออัตรา
คําธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลขะเนจื้อ โดยน าข๎อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือ
แก๎ปัญหาขยะล๎นจนไมํสามารถก าจัดได๎หมดและมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมอยํางไร 
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ภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีต่อประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนบ้านเซอทะ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 

The instructional leadership affected to the efficiency of school administrators 
management according to Baan Serta school teachers’ views  under Tak primary 

education service area office 2 
 

วิรินทร์ วงศ์นายะ1    
Wirin  Wongnaya 

 

บทคัดย่อ 
 การค๎นคว๎าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการ
บริหารงานของผู๎บริหารและประสิทธิภาพการท างานของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ และเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู๎น า
ทางวิชาการท่ีมีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎าน
เซอทะ ประชากรที่ใช๎ในการค๎นคว๎าอิสระคือ ครูผู๎สอนโรงเรียนบ๎านเซอทะ จ านวน 57 คน เครื่องมือที่ใช๎ใน
การศึกษาครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  และ
ใช๎คําสถิติในการวิเคราะห์ สํวนการเปรียบเทียบโดยใช๎คําเฉลี่ย (mean)  ผลการค๎นคว๎าอิสระสรุปได๎ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ โดยวิเคราะห์เป็นรายข๎อ  รายด๎าน และภาพรวม            
ด๎วยคําเฉลี่ย ( X ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 38 โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( X = 4.51)                   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงาน ที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด 
ได๎แกํ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ( X = 4.59) รองลงมา ด๎านการบริหารงบประมาณ ( X = 4.56) ด๎านการบริหาร 
งานบุคคล ( X = 4.54) และด๎านการบริหารงานทั่วไป ( X = 4.36)  

2. ผลการเปรียบเทียบฯ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน มีความเห็นวํา
ภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา ในด๎านการบริหารงาน
วิชาการ ไมํแตกตํางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 นักศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 63000 อีเมล์ piggy_palm@hotmail.com  โทรศัพท์  0872004727 
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Abstract 
 The objectives of this independent study are  to  study  the  instructional  leadership 
affected to the efficiency of school administrators  management  according to Baan Serta 
school teachers’ views and to compare the instructional leadership affected  to the efficiency 
of school administrators management according to Baan Serta school teachers’ views. 
The  population of this  independent study are  the 57  teachers  at  Ban Serta  school. The 57 
samplings were conducted by using questionnaires. The  study of social science data  analyze 
by using instant program, using statistic to analyze and mean to compare. 
Keywords : The instructional leadership, the efficiency , school administrators management 

  
บทน า 
 ในการจัดการการศึกษาโรงเรียนเป็นหนํวยปฏิบัติงานที่ส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งจะ
เจริญเติบโตเป็นก าลังของชาติ ความส าเร็จหรือล๎มเหลวในการจัดการศึกษาของชาติจึงขึ้นอยูํกับโรงเรียนที่เป็น
สถานศึกษาหลักของประเทศ โดยมีบุคลากรเป็นผู๎ปฏิบัติภารกิจนั้น ดังนั้นสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพตาม
เปูาประสงค์หรือไมํขึ้นอยูํกับศักยภาพในการใช๎ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารเป็นส าคัญ ไมํวําจะเป็นบุคลิกภาพ ความรู๎
ความสามารถ พฤติกรรมภาวะผู๎น า  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่งตํอขวัญก าลังใจของบุคลากรในองค์การ ถ๎าบุคลากรทุกคน
มีขวัญก าลังใจในการท างานที่ดีแล๎วยํอมสํงผลถึงคุณภาพของผู๎เรียน ถ๎าคุณภาพของผู๎เรียนดีแล๎วยํอมแสดงให๎เห็น
วําโรงเรียนนั้นมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดีไปด๎วย การบริหาร เป็นกระบวนการอยํางหนึ่งโดยพ้ืนฐานแล๎วจะ
เกี่ยวข๎องกับการท าให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดโดยองค์การหรือสถาบัน (ชาญชัย  อาจินสมาจาร, 2548: 43)            
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให๎มีประสิทธิผลนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู๎บริหารจ าเป็นต๎องบูรณาการทฤษฎี
การบริหารมาประยุกต์ให๎ จากข๎อมูลดังกลําว ผู๎ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพ
ทางการบริหารงานของผู๎บริหารและประสิทธิภาพการท างานของครูโรงเรียนบ๎าน  เซอทะ เพ่ือจะได๎ข๎อมูลไป
น าเสนอผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องน าไปใช๎เป็นกรอบการพัฒนาภาวะผู๎น าของผู๎บริหารสถานศึกษาใน
อันที่จะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการท่ีมีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารและประสิทธิภาพ
การท างานของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู๎น าทางวิชาการท่ีมีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ จ าแนกตามสถานภาพสํวนบุคคล 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การค๎นคว๎าอิสระเรื่อง ภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานขอ งผู๎บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 
2  ผู๎ศึกษาศึกษาค๎นคว๎า ตามล าดับหัวข๎อ ดังตํอไปนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู๎น าและภาวะผู๎น า 
 2. แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร 
 3. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงาน 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การค๎นคว๎าอิสระเรื่อง ภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 
2 ประชาการที่ศึกษาคือ ครูผู๎สอนโรงเรียนบ๎านเซอทะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การประถมศึกษาตาก เขต 2  
จ านวน 57 คน ตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา มีดังนี้ 1.ตัวแปรอิสระ (Independent variable) เป็นปัจจัยสํวนบุคคล  
ได๎แกํ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์การท างาน  2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ 
ภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีผลตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงาน 4 ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านการบริหารงานวิชาการ            
ด๎านการบริหารงานงบประมาณ  ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท างาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู๎น าทางวิชาการท่ีมีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2  
ลักษณะของข๎อค าถามเป็นแบบมาตรสํวนประมาณคํา (rating scale) 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข๎อเสนอแนะอ่ืนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพการ
บริหารงาน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)  
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การค๎นคว๎าอิสระเรื่อง ภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอะทะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต2  ผู๎ศึกษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลแบํงเป็น 3 ตอน ตามล าดับ ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
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 ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์
การท างาน  วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) พบวํา ครูผู๎ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร๎อยละ 54.55 และเป็นเพศชาย ร๎อยละ 45.45  มีอายุ 20-30 ปี มากที่สุด ร๎อยละ 
36.36  รองลงมา อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี เทํากันร๎อยละ 27.27 และอายุ 51 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 9.09 
ตามล าดับ สํวนใหญํมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร๎อยละ 83.64  และปริญญาโท ร๎อยละ 16.36 และมี
ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี มากที่สุด ร๎อยละ 41.82 รองลงมา ประสบการณ์ท างานไมํเกิน 5 ปี ร๎อยละ 30.91  
11-15 ปี ร๎อยละ 20.00 และ 16 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 7.27 ตามล าดับ 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ โดยวิเคราะห์เป็นรายข๎อ  รายด๎าน และภาพรวม ด๎วยคําเฉลี่ย ( X ) 
และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวํา ภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( X = 4.51)                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิผลทางการบริหารงาน ที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด 
ได๎แกํ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ( X = 4.59) รองลงมา ด๎านการบริหารงบประมาณ ( X = 4.56) ด๎านการบริหาร 
งานบุคคล ( X = 4.54)  และด๎านการบริหารงานทั่วไป ( X = 4.36) ตามล าดับ 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ๎านเซอทะ จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 

โดยภาพรวมครูชาย ( X  = 4.52) เห็นวําภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงาน
ของผู๎บริหารสถานศึกษา มากกวําครูหญิง ( X  = 4.51)  และเมื่อแยกพิจารณาในแตํละด๎านทั้ง 4 ด๎าน พบวํา ครู
ชาย เห็นวําภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิผลทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา ในด๎านการ
บริหารงานวิชาการ ( X = 4.60)  ด๎านการบริหารงบประมาณ ( X = 4.57)  และด๎านการบริหารงานบุคคล ( X = 4.56) 
มากกวําครูหญิง  และครูหญิงเห็นวําภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิผลทางการบริหารงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ในด๎านการบริหารงานทั่วไป ( X = 4.37) มากกวําครูชาย 

ด๎านอายุ โดยภาพรวมครูที ่มีอายุ 41 -50 ปี ( X = 4.60) เห็นวําภาวะผู ๎น าทางวิชาการที่มีตํอ
ประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา มากกวําครูที่มีอายุกลุํมอื่น  รองลงมา ครูที่มีอายุ 51 
ปีขึ้นไป ( X = 4.60) และเมื่อแยกพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา ครูที่อายุ 41-50 ปี เห็นวําภาวะผู๎น าทางวิชาการที่มี
ตํอประสิทธิผลทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา ในทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านการบริหารงานวิชาการ               
( X = 4.67)  ด๎านการบริหารงบประมาณ ( X = 4.64)  ด๎านการบริหารงานบุคคล ( X = 4.63)  และด๎านการบริหารงาน
ทั่วไป ( X = 4.44) มากกวําครูที่อยูํในกลุํมอายุอื่น 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบวํา โดยภาพรวมครูที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ( X = 4.56) เห็นวําภาวะผู๎น า
ทางวิชาการที่มีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา มากกวําครูที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี   
( X = 4.51)   
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จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน   พบวํา โดยภาพรวมครูที่มีประสบการณ์ท างาน 16 ปีขึ้นไป  ( X  = 
4.65) เห็นวําภาวะผู๎น าทางวิชาการท่ีมีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา มากกวําครูที่มี
ประสบการณ์ท างานกลุํมอ่ืน รองลงมา กลุํมครูที่มีประสบการณ์ท างาน 11 -15 ปี ( X = 4.62)  ประสบการณ์
ท างาน 11-15 ปี เห็นวําภาวะผู๎น าทางวิชาการท่ีมีตํอประสิทธิภาพทางการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา ใน
ด๎านการบริหารงานงานทั่วไป ( X = 4.47) มากกวําครูที่มีประสบการณ์ท างานกลุํมอ่ืน     
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการค๎นคว๎าอิสระข๎างต๎น โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของวีรชาติ  วิลาศรี ซึ่งได๎ศึกษาภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ผลการศึกษา พบวํา  ภาวะผู๎น าทางวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยภูม ิเขต 2  โดยภาพรวม อยูํในระดับมากทุกด๎าน  ภาวะผู๎น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่สํงผลตํอทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ พบวํา ตัวแปรการสร๎างการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ระดมความรํวมมือผูกพัน และสร๎างวิสัยทัศน์
ใหมํสํงผลตํอการสร๎างทีมงานที่มีประสิทธิภาพอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสามารถในการ
ท านายได๎ร๎อยละ 66.10 การสรุปแบํงออกเป็น 4 ด๎านและสามารถสรุปภาพรวมในแตํละด๎านดังนี้ 
 ด๎านการบริหารงานวิชาการ พบวํา ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการตามระเบียบและข๎อบังคับของ
โรงเรียนได๎อยํางเหมาะสม ผู๎บริหารได๎จัดกิจกรรมการพัฒนาครูให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎
ครูในสถานศึกษารู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง 

ด๎านการบริหารงบประมาณ พบวํา การจัดหารายได๎เพ่ิมเติม นอกเหนือจากงบประมาณแผํนดินมาใช๎ใน
การจัดการศึกษา การสร๎างความโปรํงใสในการใช๎งบประมาณและสามารถตรวจสอบได๎และมีความพร๎อมใน         
การตรวจสอบภายในและภายนอก การจัดท าการเงิน การบัญชีและการพัสดุให๎สอดคล๎องและถูกต๎องกับระเบียบ
และประโยชน์ที่คาดหวังไว๎โดยให๎โรงเรียนเป็นหนํวยบริหารการเงิน และการประเมินการใช๎งบประมาณเป็นประจ า
และตํอเนื่อง 

ด๎านการบริหารงานบุคคล พบวํา กระตุ๎นให๎ครูมีความจงรักภักดีตํอโรงเรียนและทุํมเทการท างานท าให๎
ได๎ผลผลิตสูง เมื่อมีปัญหาความขัดแย๎งสามารถใช๎การประนีประนอมไกลํเกลี่ยความไมํลงรอยกันได๎อยํางราบรื่น และ
การตัดสินใจแก๎ปัญหาด าเนินการอยํางเป็นระบบโดยค านึงถึงบุคลากร เวลา คําใช๎จําย ชุมชน และนโยบายของ
โรงเรียน สํงเสริมให๎ครูมีความสามัคคี รํวมกันปฏิบัติหน๎าที่เอาชนะอุปสรรคได๎  

ด๎านการบริหารงานทั่วไป พบวํา  ผู๎บริหารจัดให๎มีระบบการดูแลความปลอดภัยในการท างานของครูใน
สถานศึกษา ผู๎บริหารได๎ให๎แนวการปฏิบัติงานที่ท าให๎เกิดการประสานงานที่ดีขึ้นระหวํางครู  และผู๎บริหารจัดให๎มี
ระบบการสื่อสารที่ท าให๎เกิดความเข๎าใจในงานขึ้นภายในสถานศึกษา 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ราบขอบพระคุณทุกทํานเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่นี้ด๎วย ที่ได๎ให๎ค าแนะน าชี้แนวทางที่เป็นประโยชน์และให๎ความ
ชํวยเหลือเป็นอยํางดี   มาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่คอยชํวยเหลือและให๎ก าลังใจที่ดียิ่งจนท าให๎การค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้
ส าเร็จได๎ด๎วยดี ขอขอบพระคุณผู๎ตอบแบบสอบถาม ที่ให๎ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามเนื้อหา 
เครื่องมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการค๎นคว๎าอิสระทุกทําน 
 สุดท๎ายขอกราบขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จครั้งนี้ให๎อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เป็นก าลังใจใน
ความส าเร็จของการค๎นคว๎าอิสระ จนส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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